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i Wilson nesurado vaisto 
j pragyvenimo brangumui. 
' 

Bolševikai daro kratas tal- 
kininkų misijose. 

^ Omsko valdiža nyksta. 
AKTORIŲ STREIKAS 

CHICAGOJE. 
Vakar tapo apskelbtas ak 

torių streikas Chicagoje. Du 
teatrai buvo uždaryti vakar: 
Cohan'o Grand Opera ir 
Court. Aktorių Eąuity Drau 
gijos prezidentas Francis 
Wilson atvyko iš New Yorko 
ir tuojaus pasimatė su drau- 
gijos pildomu komitetu. Pa- 
sekme to yra streikas minė- 
tuose dviejuose. Sakoma, 
kad streikas palies taipgi 
Šituos teatrus: Studebaker', 
Garrick. Palace ir La Salle. 

WILSON NERADO VAIS- 
TO PRAGYVENIMO 

BRANGUMUI. 

VVaahingtcn, rugp. 12d. 
Prez. Wilsonas susirinkime 
su savo kabinetu šiądien iš- 
imtinai šnekėjo vien apie 
pragyvenimo brangumą. 
Vienok visos tos kalbos ne- 

sšė jokio naujo vaisto. 
-nas Wilsonas išreiškė 
) užsitikėjimą tais bu- 

dais. koilvus administracija 
dabar tebevartoja prieš pel- 
nagaudzius, o prokuroras 
Palmer sakė, kad išlipini- 
mas sur'ašų tų kainų, kurios 
valstybės maisto administra 
toriai sutiks priimti, bus už- 
tenkamu apsaugojimu var- 

totojų nuo pelnagaudžių iš- 
naudoji no. 

BOLŠEVIKAI DARO KR A 
TAS VALKININKŲ 

MISIJOSE 

f.. Washington, rugp. 12 d. 
Valstybės skyriui šiądien pra 
nešta iš danų šaltinių, kad 
bolševikai padarė kratas vi- 
sose misijose ir konsulatuo- 
se Petrograde ir Maskvoj ir 
suareštavo svetimšalius, ne- 

paisydami tautybės, birže- 
lio pradžioje, šitas žinias 
atnešė danų Raudonojo 
Kryžiaus misija, kuri tik ką 
atvyko i Varšavą. 

Kratos daryta taipgi Rau 

Ėiojo Kryžiaus kuopose 
rograde, Maskvoje. Sa- 

roje ir Homelyj. 

OMSKO VALDŽIA 
NYKSTA 

Washington, rugp. 12 d, 
Be Morriso pranešmo Wa- 

shingtono valdžią- pasiekė 
žinios, kad Omskinė struktu 

Sčra. ant kurios tiek daug dė- 

ta vilties Rusijos ate"<ai, 

yra vidujiniai silpna; kad 
jai trūksta užtenkamos pa- i 
jiegos prisiversti prisakų 
klausyti; kad vietų poli tinęs į 
organizacijos nepasiduos jai i 
ir kad ji neturi užsitikėjimo 
ir pagarbos pas Sibiro gy- 
ventojus 

GRAFAS KAROLYI VEN- 
GRU PASIUNTINYS 

SLAVU ŠALYJ. 
I 

Washington, rugp. 11 d. \ 
Grafas M. K.nrolyi, buvusis , 

V^grijos preirneras, kuris. ( 

pabčgo iš savo šalies 
j 

po pasirašymui po.mušiu per- c 

trauka, o vėliaus pateko i ne- į 
laisvę. Čecho-Slovakijoj, tapo , 

paskirtas Vengrijos ministe-j 
riu Pragoję. ; į 

TURKAI IŠMUŠĖ GRAI- 
KUS KAIMIEČIUS. 

Soloniki, rugpjučio 9tą d. 
( Pavėluotą). — Turkų žanda- 
rai ir plėšikai, kaip Atėnų ?.\- 
nių agentūra praneša, apsupo 
ThantO kaimą ir išmušė neži- 
nomą greiku kaimiečių skait- 
liu." 

IŠGELBĖJO IŠ JUROS 5 
MIL. DOL. 

Bungrana, Airija l'Ugp. 
12 d. — Gelbėtojai išgelbėjo 
$5,000,000 vertės aukso šmotų 
iš paskendusio Baltosios:: 
Žvaigždės Kanados linijos lai-M 
vo Laurentic, kuris paskendo 1 
sausio 28 d., 1917 m. ties Fa-:1 
sad švyturiu. !< 

VENGRIJOS BLOKAVI- i 
MAS PRAŠALINTAS 
Londonas, rugpjūčio 12d. : 

Iš Yiennos pranešama pirma- 
dienyj, kad talkininkai paliovėt: 
blokavę Vengriją, o rumunai 

išplečia savo okupavimą po va- 

karinę Vengriją, tvirtindami, 
kad reikią slopinti bolševiku 
suokalbius. 

PRAŠO TALKININKU 
LAIKYTI KAREIVIUS 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ. 
Archangelskas, rugp. 11. 

įšiądien paskelbta čia, kad Ar- 
changelsko miestas ir Archan- 
gelsko gubernijos žemiečių ko- 
mitetas išleido atsišaukimą ] 
talkininkų šalis, prašydami pa- 
laikyti savo kareivius Rusijoje. 
Atsišaukime sakoma, kad bol- 
ševikai yra steigiamojo susi- 
rinkimo priešai, už kuri rusai 

^demokratai kovoja. 

Jam šilta. 

Pradėjus tyrinėti pragyvenimo brangumo priežastis, lupiką prakaitas apšovė. 

KALTINA SUOKALBIU 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Kopenhaga, rugp. 12tą d. 

lelsmgforso žinia paimta iš 
'etrogrado pranešimo, sako, 
:ad gen. \ atatis, buvusis vy- 
iausis bolį^yikų karei vijų va 

las drauge su savo žinybos 
įerdetiniu tapo suareštuoti pa- 
jai bolševik*; valdžios prisa- 
cą; jie kaukiami organ i žavi- 
nu k mtrrevoliucijos. 

}.IR1U GAISRAI SUSTAB- 
DO JUDĖJIMĄ 

Sault Ste. Marie, Mich, 
ugp. 12 d. — Dar nebuvo to- 
rio sustojimo biznio, kokis da- 
>ar yra Soo'je delei girių gaiš- 
ti. 

Telegrafinis ir telefoninis 
usinešimas su miestu buvo nu- 

:irstas per 24 valandas. Tris 
lideli laivai yra ližėje ant sek- 
umos. 

'RIBUVO GARLAIVIS SU 
ĮŽYMIAIS RUSAIS 

PABĖGĖLIAIS. 
New York, rugpjučio 12. 

šiądien atvyko iš Liverpoolio 
rtinard Unijos laivas su 327 
;asa^ieriais; tarp jų yra Pa- 
įamos konsulis Liverpooliui 
Juan D. Chavalier ir keletas 
žymių rusų pabėgėlių. Tarp 
pastarųjų yra buvusis Petrog 
ado gubernatorius, Eug. Far- 

>on maj.-gen. T. Lodizenski, 
kuri bolševikai buvo nuteisę 
sušaudyti ir L. Ponšin, buvusis 
:1 urnos narys. 

ANGLIJOS PROJEKTAS 
PALIEČIA LUPIKUS. 

Londonas, rugpjučio 12. 
Žemutinis butas, išklausęs 
šalies patarnavimo ir atsta- 
tymo ministerį Sir Auck- 
land Geddes, pasakė, kad 
už visuomenės neramumą ir 
nesitenkinimą kalti yra lu- 
pantieji augštas kainas U2 

maistus ir vakar vakare ar 

tru skaitymu priėmė vald- 
žios projektą traukimui tie 
son ir nubaudimui tų, kurie 
ims augštas kainas už mais 
tus. Projektą parėmė darb( 
partija ir nubalsuota 251 
balsu prieš 8. 

GRAIKU KARIUOMENĖ 
TRAKI JOS PASIENYJ 

..Paryžus, rugpjučio 12 d. 
Šiądien pranešta, kad graikų' 
kariuomenė vra sutraukta Tra 
kijos pasienyj tuoju tikslu.' 
kad užimti Trakiją, jei Ameri-j 
kos taikos delegatai nesutiks' 
su tuo, kad Trakija butu pa-Į 
vesta Graikijai. 

ANGLIJA DEPORTUOJA 
BUVUSI PARLAMENTO 
.. NARI LINCOLNĄ. 
Londonas, rugpjučio 12d. 

Ignatius Tribich Lincoln, bu- 
vusis parlamento narys, tapo j deportuos. Jis buvo kalėjime 
nuo 1916 m. 

Lincoln ispradžių buvo Aust 
rijos pavaldiniu, bet paskui 
priėmė Anglijos pilietybe. 
Rugp. 4 d. 1915 m. ji areštavo 
Brooklyne newvorkinis Ang- 
lijos komitetas už falšavimą. 
Tuomet Lincoln sakėsi esąs 
vokiečių šnipu ir Anglija u z 

tai reikalaujanti ;o. Suv. Val- 
stijų apskričio teismas paliepė 
išduoti Lincolną pagal kaltini- 
mą falšavimu ir iis buvo nu- 

teistas trims metams kalėjimo. 

SUV. VALSTIJOS MAITI- 
NA 20,000 VAIKU BU- 

DAPEŠTE. 

Paryžius, rugpjučio 12d. 
Šiądien čia buvo užreikšta. knd 
amerikinė pašalpos adminisi- 
racija šiądien pradėjo maitinti 
20,000 vaikų Budapešte, lai- 
kydamasi savo sumanymo mai- 
tinti vidurinės Europos vaikus. 

VOKIEČIAI PERJIREN- 
GIĄ RUSAIS IR EINA 

MUŠTI LENKUS. 

Vilnius, rugpjučio litą d. 
(per Varsavą į Paryžių 
rugp 12 d.). Iš ištikimų šal- 
tinių pranešama čia, kad vo 

; kiečiai kareiviai rusų uni- 
formose pilnais vagonais va 

■ žiuoja Kuršan. Lenkų žval- 
■ gai ir slaptoji policija to- 

lydžio praneša, kad vokie- 
■ čių kareiviai, vadinantieji 
> save spartakais žada susi- 

jungti su bolševikais ir už- 
I pulti lenkų linijas. 

DARBININKU NERAMU- 
MAS JAPONIJOJ. 

Tokio, rugpjučio 8tą d. 
(Pavėluota). — Komitetas at- 

stovaujantis 24.000 moterų 
Tokios kariniuose arsenaluose 
šiądien įteikė prašymą valdžiai, 
kad ji pakeltų joms alga« nuo 

20 iki 50 nuošimčiu. Jei jų rei- 
kalavimai nebus išpildyti, tai 
jos žada sterikuoti. 

4,000 darbininkų šiądien iš- 
einant iš arsenalo, sargai už- 
darė vartus dėlto, kad jie nėjo, 
kaip paprastai, eilėmis. Darbi- 
ninkai vieku atidarė vartus ir 
įvykusiose peštynėse penkio- 
lika tapo sužeista. 

Išsiplar minias darbininkų 
neramumo valdžios dirbtuvėse 
rūpina valdžias. Nors riaušių 
nebuvo, bet yra sakoma, kad 
dalies stovis yra aršesnis, negu 
sukilimo metu 1(H8 m. 

Didieji bizniai patarė val- 
džiai nesikišti į darbininkų or 

^anizavimąsi ir ramų darbi- 
ninku reikalavimu išreiškimą. 

c. c c 

Yra manoma, kad kišimąsi tik 
pablogintų dalykus. 

Šiądien kabinetas svarstė 
laikraštinių darbininkų streiką; 
jų yra be darb» daugelis tuks- 
iančių. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo algų 150 nuoš. 

37TAS NUMIRĖ NUO SU- 
ŽEIDIMU RASINĖSE 

RIAUŠĖSE. 

Chicago, 111., rugp. 13 d. 
Vakar apskiicio ligoninėje 
pasimirė trisdešimts septin- 
tas žmogus. Henry Good- j 
man, 36 metų amžiaus nuo; 
apturėtų rasinėse riaušėse 
sužeidimų 

VOKIETIJOS GELŽKELIU 
TARNAUTOJAI SUDARĖ 

UNIJĄ DIDELIAM 
STREIKUI. 

Amsterdamas, rugp. 12d. 
Vokietijos gelžkelininkai 
Frankfurte, CasseFyj. Erfur- 
te ir Magdeburge sutvėrė u- 

niją vidurinei Vokietijai ir 
rugs. 1 d. rengiasi šaukti vi- 
suotiną streiką prisiverti- 

|mui visuomenijimo gelžke- 
Ilty. 

r TALKININKAI PRIEŠIN- 
GI VARDUI VOKIŠKOJI 

AUSTRIJA. 

Paryžius, rugpjūčio 12d. 
Šiądien buvo paskelbta, kad 
augščiausioji taikos konfe- 
rencijos taryba pasakė Au- 

! strijos delegacijai, kad talki 
ninku valstybės nusprendė, 

| idant naujoji Austrijos val- 
džia vadintųsi Austrijos Re 
publika. Šitą nusprendimą 
taryba padariusi dėlto, kad 
Austrijos delegacija savo 

valdžią vadino Vokiškąja 
Austrija. 

CUDAHY'O SKERDYK- 
LOS UŽDARYTOS DEL 

STREIKO 

Milwaukee, rugp. 11 d.1— 
Cudahy'o brolių kompani- 
jos skerdyklos tapo uždary- 
tos šįryt. Penktadienyj 800: 
darbininkų sustreikavo del- i 
to, kad kompanija atleido 
kitus darbininkus del nepa- 
darymo darbo kiek reikiant. 

Firmos galva M. C. Cuda- 

hy pasakė, kad streikas su- 

paralyžiavo visą darną ir pri 
verte firmą visai dirbtuve 
uždaryti. Tokiu budu liku- 
sieji prie darbo 600 daibi- 

ninkų taipgi turėjo sustoti 
dirbę. 

Kompanija sako, kad 
skerdyklos, kaip tik darbi-j 
ninkai sugrįš po vieną, Dra- 

dės dirbti. 

WILSONAS ŠAUKIA DAR 
BININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 1 

Washington, rugp. 12 d. ] 
Prez. Wilsonas paskelbė 1 

tarptautinį darbininkų su- 

važiavimą, leidžiamą taikos 
sutarties; šitas suvažiavi- 
mas bus laikomas Washing- 
tone, spal. 30 d. 

Visos šalįs, kurios yra 
: 

tarptautinės darbininkų or- 1 

ganizacijos nariais, kaip yra 
pasakyta taikos sutarties * 

straipsnyje 397 ir tos, ku- 

rios patap- nariais iki sau- - 

kiamam suvažiavimui, yra 
kviečiamos atsiųsti savo dt< 

legatus. 

SUAREŠTAVO POLTI. 
NIUS UŽMU5IKUS 

ŠVEDIJOJE. 

Londonas, rugp 11 d. — 

šešiolika rusų, tarp jų pen- 
kios moterįs sėdi kalėjime 
Stockholme, o 50 Intų yra 
įtariami kaipo politinio žu- 

dymo lygos nariai, kurie, 
spėjama, nužudė žymų rusų 

kolonijos narį Nikolają Ar- 

dasjevą — Stockholme. 
Trįs kiti lavonai atrasta 

ežere arti Stockholmo; spė- 
jama, kad tai vis tos lygos 
aukos. Keli įžymus rusai pa- 
bėgėliai Stockholme pra- 
puolę. 

MONTREAL ISTROSKU- 
SIU MEKKA. 

Montreal, rugp. 9 d,- 
Montreal, Ouebeco provincijoj 
Kc nadoje, yra patraukiančiai!- 
siu Amerikos miestu. Jo vieš- 
bučiai ir bendrabučiai visuo- 
met užsikimšę, traukiniai atei- 
na į jį prisigrūdę pasažieriais; 
Mat Montreal yra vienintelis 
Suv. Valstijose ir Kanadoj 
miestus, kur atvirai pardavi- 
nėjama alus ir vynas. 

ŽYDU PADĖJIMAS SO- 
VIETINĖJ RUSIJOJ. 

Stockholm, liepos lOtą d. 
(Koresp. Daiiy News). — 

Iš 48 vyru vedančių rusų so- 
vietinės respublikos reika- 
lus tik aštuoni yra žydų kil- 
mės. Šitie aštuoni žydai, dė- 
lei kurių bolševizmą vadina 
žydišku, neturi nieko bend- 
ro su 4,000,000 žydų Rusi- 
joje. Jie neatstovauja jokios 
žydų partijos. Jie nesuside- 
da nei su žydais tautinin- 
kais, nei su tikybininkais. 

Žydai, gyvenantieji bol- 
ševikų žemėje neteko pra- 
gyvenimo budų. 

bolševizmas yra proleta- 
riato valdžia. Gi visa Rusi- 
jos žydų didžiuma nėra pro- 
letarais. Jie yra pirkliais, 
verteiviais, mekleriais, kro- 
mininkais ir t. t. Leninas va 

dina juos smulkiąja buržua- 
zia. Kaipo tokiems jiems ten 
ka labai nukentėti nuo bol- 
ševizmo. Jie yra b^ jokio e- 

konominio pamato. 

SUĖMĖ DAUGIAU 
MAIŠTINGOS PROPA- 
GANDOS LONDONE. 

Londonas, rugpjučio 12. 
Policija suėmė didelę apštį 
naištingos literatūros už- 
puolusi šiądien rytmetyj 
barikaduotą namą Holbor- 
le. Vakar buvo padaryta 
krata ir tapo suimta brošiū- 
ros atsišaukiančios į darbi- 
ninkus, Po brošiūromis pasi- 
rašo Leninas ir Trockis. 

CRIZIS SERBU KAblNE- 
rE PRIVERTĖ PREMIE- 

RĄ REZIGNUOTI. 

Londone j ,rugpjucio 12. 
3xchange Telegrafu šiądien 
pranešama iš Viennos, kad 
įaujas krizis serbų kabinete 
mverte premierą Protio, 
Belgrade rezignuoti. Davi- 
iovitz tapo paskirtas sutvė- 
iimui koalicinės ministeri- 
°s. 

RENKA PALIUDIJIMUS 
APIE POGROMUS. 

Vilnius, rugpjučio litą d. 
iviorgentnau o Komisija įs- 

klausė daugybę žydų ir žyd 
žių kaipo liudininkų pogro- 
mų šitame mieste. Ištisas 
dienas išklausinėjimus darė 
patįs Morganthau ir gen. 
Jadwin, taipogi kap. Good- 
heart ir kap. Cross. Morgen- 
thau ir Jadwin taipgi aplan 
kė svarbesnius lenkų virši- 
ninkus ir išklausė jų nupasa 
kojimų apie atsitikimus len 
kų kareiviams įėjus mies- 
tan. Paliudijimai užrašoma 
stenografiniu budu. 

Komisijos nariai taipgi 
aplankė Lydą, Baltstogę, 
Gardiną ir Sokolkus. Išklau 
sinėjimai Vilniuje buvo da- 
romi žydų susirinkimų vie- 
tose. Tik keli žydų laikraš- 
tininkai ir Daily News ko- 
respondentas buvo įlei- 
džiami. 

ORAS. 
Ckicagoj ir apielinkej: 
Trečiadienyj lietus su per 

kunijomis. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 80 laipsniai. 
! Saulėtekis, 5:56 vai. tyto; 
[saulėleidis, 7:54 vai. vak. 
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Delei Lietuvos Parėmimo. 
Vakarykščiame 4'Lietuves'' numeryje išspausdinome kablegramas iš Paryžiaus, kuriose pranešama, kad Lietuvos Atsto- 

vybe Paryžiuje perka iš Amerikonų viso- 
kių daiktų už 30 miljonų frankų (apie 5 
milijonai doliarių) Rankpinigių reikia 
pusė milijono frankų, kurių 200.000 užmo- 
kės patį3 Lietuvos žmonės, o 300.000 fran- 
kų reikalujama nuo amerikiečių lietuvių. Kablegramoje prašoma šią žmią kuopia-; čiausiai išskelbti. 

Męs visi žinome, kad Lietuvai dabar labai reikia ir maisto; ir drabužių ir įvai- rių kitų daiktų. Apie tai jau tiek daug buvo rašyta, skelbta, nagrinėta, kad jau j tik gi gaii buti visems' neabejotinai žino- 
ma. 

A'pie tai, kad męs amerikiečiai nors 
pingais galime ir turime remti Lietuvą, irgi jau nereikia kalbėti. Jei męs lietuviai, 
jei mums rupi mus tėvynės reikalai, męs turime tą atlikti. Jeigu gi męs to neat- 
liksime, nepadarysime, tai argi męs galime vadintis lietuviais. 

Bet gana kalbų. Klausimas, kaip tą pinginę panrą suorganizuoti. Dabar rei- 
kalaujama 300,000 frankų, arba 50—60 
tūkstančių doliarių, tai sulyginamai suma 
gan maža. Visuose fonduose yra daugiau pinigų negu ta sunlia. Todėl visi fondai 
kuogreičiausiai turi pasiųsti visus pir^.gus kiek tiktai turi stačiai Payržiun Lietuvos 
delegacijos vardu. Tą tuojaus turi pada- ryti. Labai gerai padarė Pildomasis ar 

Administratyvis Komitetas, kuris nutarė tą reikalavimą išpildyti. Lai tas nusprendi- 
mas nepasileka tuščių ir tuojaus visi cc:i- 
trailai ir lokaliai fondai pasiunčia tą rei- 
kiaujamą sumą. 

Vienok ką gi reiškia 50—60 tūkstan- 
čių keliems miljonams Lietuvos žmonių. Tai tik lašas jūrėse. Amerikos lietuviai 
turi sudėti kelioliką milijonų doliarių. Ži- 
noma, keliolikos milijonų doliarių aukų ke- 
liu negalima sudėti, reikia, kad Amerikos 
lietuviai paskolinti] Lietuvai * tuos pinigus. Savo laiku tnęs rašėme, kad tarpe Amerikos lietuvių reikia organizuoti pa- skolą. Lietuvai, bet i tai neatkreipė atydos nei Pildomasis ICoimtetas, nei tarybos, c 
vienok irfums tokios paskolos negalima iš- 
vengti. Męs žinome gerai, kad Amerikon 
lietuviai noriai paskolino Suvienytoms Val- 
stijoms laike penkių paskolų, mažiausia. 
15 milijonu doliarių. Jei tiek paskolino 
Suvienytoms Valstijoms, tai savo tėvynei lengviausiai galėtų paskolinti bent 10 mi- 
lijonų doliarių. Jei jau ne kitaip, tai di- 
delė daugybė žmonių tokią paskolą galė- tų pervesti ant Lietuvos. Reika -iktai or-| ganizuoti. 1 

■Kad t? suorganizuoti, turėtų buti iš- 
dirbti planai ir abiejų tarybų užgirti, tair. 
lygiai, kaip ir Lietuvos Tarybos užgirta. Tuomet amerikiečiai lietuviai prie tinka- 
mos agitacijos tikrai pirktų tokius Lietu- 
vos bondsus ar juos mainytų ant Suv. Val- 
stijų bondsų. Ir tiktai negalima suprasti kodėl tas iki šiol nedaroma. Reiktų dabai 
pradėti, nes tas ar ankščiau, ar vėliau ne- 
išvengtina. 

* o* 
Kr lbėdami apie vakrykščias kablegra- mas negalime aepastebėję palikti kun. Ži- liais kablegramą, kurioje pranešama, kad lenkai smarkiausiai^ agitaciją pradėjo Francuzijos ir Arglios spaudoje. Lenkai 

rieda visas pastangas ir su ginklu rankose 
ir Europos politikoje, kad tik Lietuva bu- 
tu prijungta prie Lenkijos. Ir tas ne nau- 

jiena lietuviame. 

Mums dabar belieka tiktai įtempti vi- 
sas pastangas, kad prašalinti tą lenkišką- 
ją vergiją. Todėl visos organizacijos, vi- 
sos kuopos ir paiveniai žmonės siųskite 
Suvienytu Valstių senatoriams ir kongres- 
monams kuodaugiausiai rezoliucijų ir rei- 
kalaukite, kad Suv. Valstijos pripažintų 
Lietuvos Neprigulmybę. Senatas kaip tik 
dabar svarsto taikos išlygas, taigi didžiau- 
sias reikalas dabar veikti. Ką nuveiksime, 
tą ir tuiėsime. 

I- '•"V įt" 

Svetimoje Spaudoje Apie Lietuvius 
-I 

"LENKU LEGIJONININKU TIKSLU" 
YRA PAVERGTI UKRAINIEČiUS IR 

LIETUVIUS". 
Stamfordo ukrainiečių tautinis komi- 

tetas parašė atvirą laišką Stamfordo mie- 
sto valdžiai kaipo protestą prieš jos pasi 
rįžimą dėti lenkų legijonininkų vardus Ame 
rikos kareivių memorialam Šitą laišką pa- 
siuntė minėto komiteto pirmininkas, Jan 
Kresan vietos laikraščiui "The Daily Ad- 
vocate", kuris 3i ištisai atspaude. 

Laiškas yra įdomus tuomi, kad jis 
parodo ukrainiečių atsinešimą Į lenkus im- 
perialistus, kurie bando jų šalį užgrobti,, 
ir Į lietuviuo kurie kenčia nuo lenkų im- 
perialist^j tą pati, ką ir jie — ukrainie- 
čiai. 

Ypatingai minėtas komitetas pasmer- 
kia lenkų legijonininkus. Girdi, Stamfor- 
do ir visame pasaulyje ukrainiečiai (lie- 
tuviai ir baltg'udžiai, girdi, taip pat) skai- 
to tuos lenkų legijoninikus gaujomis plė- 
šiku ir žmogžudžių, kurie skerdė nekaltus 
ir bejiegius ukrainiečių vaikus, pačias, tė- 
vus ir gimines; kurie degino iš AJėšė mū- 

sų namus, mokyklas, bažnyčias ir kitas į- 
staigas 

< 
rytinėj Galicijoj. Cholmo apy- 

gardoj ii* kitose Ukrainos dalyse. 
Ukrainiečiu tautinis komitetas pasmer 

kia lenkų leginonininkus dėlto, kad 
1. Lenkai guli lai pasinaudojo Su v. 

Valstijų valdžios prisakimu suorganizavi- 
mui savo legiono Kanadoje ir ėmimui len- 
kų ir visų valsti3ų savo imeprialistiniams 
tikslams Europoje, būtent, naikinimui uk- 
rainiečiu ir lietuvių repūblikų. 

šitaip suimti lenkų kareiviai yra ve- 
dami austrų gen. Hallerio, kuris pats pa- 
eina i s vokiečių kilmės. Gen. Haller ir 
gen. Pilsudski suorganizavo lenkų legionus 
su Austrijos ir Prūsijos imperijų pagalba 
ir abu šitie generolai per tris metus vedė 
šituo3 legionus prieš talkininkus. Girdi, 
visi teisnigieji amerikiečiai žino, kad prezi- 
dentas Pilsudski, gen. Halter ir premieras 
Paderewski laikosi bismarkinės politikos, 
paremtos principu, galybė pirmesnė už tei- 
sybę" ir su šitos imperialistinės politikos 
paglba jie stengiasi pavergti ukrainiečių 
ir lietuvių tautas. 

IŠVAŽIUOJA I LIETUVA VAIZBOS 
ALGNTURAI ĮSTEIGTI. 

Vincas Vaškas nuo 71 Waiwick gat., 
atstovaujantis Lietuvių Vaizbos Korpara- ciją, kuri rengiasi Įsteigti įvežimo ir išveži- 
mo agentūrą Iiepojaus mieste, išvažiavo į Lietuvą per Daniją. Su juo korporacijos pirmininkas, Jonas Romanas iš Bostono. 

Naujoji korporacija mano gabenti iš 
Lietuvos sėmenis ir odas ir gabenti Lietu- 
von taip labai reikalingą maistą, kurį gaus iš Amerikos. Vaškas nesenai buvo paleis- tas iš Amerikos kariumenės, su kuria jis buvo užjuryj seržanto laipsnyje. 

Steigime vaizbos santikių su Lietuva 
vietos lietuviai sako matą pasirįžimą ig- noruoti lenkų valdžią. Šitie žmonės didelį! 
protestą kėlė prieš lenkų įsiveržimą jų že- 
mėn ir kaip Lietuvių Tautinė Taryba New 
Ycrke sako, formalis apskelbimas karės iš- 
:luota Paderewskio valdžiai. 

Kad Newarke yra šimtai lietuvių, ku- 
rie pasirengę tuoj aus stoti kovon už tos š?- 
lies nepriklausomybę, tai yra atvira pa- slaptis. 

Šitos mažumos reikalavimas nepriklau 
somos valdžios yra vienu painiausių klausi- 
mų, kurie dar tebepasilieka išrišti taikos 
konferencijai. Bet didieji keturi svarsto. 

Lietuvių vaizbos korporacija, kuri yra tautine organizacija, yra avangardų ekono- 
minės armijos, kuri stengiasi ginti moralę 
pasaulio paramą mažutei tautelei išgavimui 
nors ir tylaus pirpažinimo, jei jau negalima laimėti formalio. 

—Iš Newark News. 

Lietuvos Valstybes Laikinosios Vald 
žios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai 
Trečiuoju skaitymui Lietuvos 
Valstybės Tarybos priimti 

1919 m. balandžio mčn. 4 d. 
Iki Steigiamasis (Kuriama 

sis Seimas bus nusprendęs 
Lietuvos .Valstybės valdymo 
formą ir konstituciją, Lietu- 
vos Valstybės Taryba, reikšda 
ma suvereninę Lietuvos galią 
(suprema potestas), steigia 
Valstybės Valdžią šitais Laiki 
nosios Konstitucijos pam?- 
Itais: 

I. Bendroji dalis. 

1. Vyriausius Valstybes Vai 
tižios organus sudaro: a) Val- 
stybės Prezidentas, b) .Valsty- 
bės Taryba ir c) Ministerių 
Kabinetas. 

2. Vyriausios Valstybės 
Valdžios budė yra Lietuvos 
Valstybės sostinė Vilnius. 

3. įstatymų iniciatyvos tei- 
sė priklauso Valstybės Tary- 
bai ir Ministerių Kabinetui. 

4. Visi Valstybės kreditai 
asignuojami įstatymo keliu. 

5. Visi Laikinosios Konsti- 
tucijos pamatiniai dėsniai pri- 
imami 2-3 balsų: jie gali būti 
papildomi arba pakeičiami, tik 
l/2 Valstybės Tarybos narių 
balsų to pareikalavus ir papil 
dymą arba pakeitimą 2-3 bai- 
sų priėmus. 

; i f T; 

II. Valstybės Prezidentas 
ir jo Kompetencija. 

6. Iki Steigiamasis Seimas 
bus susirinkęs ir nusprendęs 
Valstybes valdymo formą ir 
Konstituciją Valstybes Prezi- 
dentas yra renkamas Valsty- 
bės Tarybos. 

7. Valstybės Prezidentui nu 

mirus ar negalint jam eiti ku- 
riam laikui savo pareigų, pa 
vaduoja jį Valstybės Tarybos 
P i i inininKas. 

8. Valstybės Prezidentui 
priklauso vykdomoji valdžia, 
kurią jis vykdo per Ministerių 
Kabinetą, atsakomą prieš Vai 
stybės Tarybą. 

9. Valstybės' Prezidentas: 
a) skelbia sr savo parašu įst i 

tymus ir sutartis su kitomis 
valstybėmis; b) kviečia Minis- 
terį Pirmininką, paveda jam 
sudaryti Ministerių Kabinetą 
ir tvirtina jau sudarytą; c) 
atstovauja Valstybei; č) skiria 
pasiuntinius ir priima akredi- 
tuojamus svetimųjų valstybių 
pasiuntinius; d) skiria aukš- 
tesniuosius kariuomenės ir ci- 
vilinius Valstybės valdinin- 
kus; e) laiko savo žinioje ka- 
riuomenę Lietuvos nepriklau- 
somybei bei josios žemių ne- 

liečiamybei ginti ir skiria Vy 
riausiąjį Kariuomenės Vadą;, 
g) šaukia ir paleidžia Valsty- 
bės Tarybos sesijas. 

10. Valstybės Prezidentui 
priklauso amnestijos teisė. 

11. Visi Valstybės Prezi- 
dento skelbiamieji aktai turi 
buti Ministerio Pirmininko ar 

ba atatinkamo Ministerio para 
šu žymimi. 

?2. Valstybės Prezidento 
žinioje yra Lietuvos Valsty- 
bės antspaudas. 

III. Valstybės Prezidento tei- 
sės leisti įstatymus. 

13. Valstybės Tarybos sesi- 
jų tarpe arba per jų pertrau- 
kas Valstybės Prezidentas tu- 
ri teisės leisti įstatymus M mi- 

sterių Kabineto priimtuosius. 
14. Valstybės* Prezidentas 

^ali Ministerių Kabineto pri- 
imtąjį įstatymo sumanymą gra 
žinti Ministerių Kabinetui su' 
savo pastabomis. Tuomet M i 
nisterių Kabinetas svarsto ji 
antrą kartą. Jei Prezidentas 
neranda galiniu ir antru atvė 
I u Ministerių Kabineto svar-į 

styta ir priimta įstatymo suma 

nymą pasirašyti, tuomet šio 
įstatymo sumanymas yra įne- 
šanu.s į Valstybės Taryba ir 
josios sesija turi buti tuojau 
sušaukta. 

IV. Valstybes Taryba. 
15. .Valstybės Taryba svar 

sto ir sprendžia įstatymus ir 
sutartis su kitomis valstybė- 
mis. 

16. M misteriu Kabineto pri 
imtieji ir Valstybės Preziden- 
to pasirašytieji įstatymai ne- 

įnešami Į Valstybes Tarybą. 
17. Valstybės Prezidentas 

gali Valstybės Tarybos priim- 
tąjį įstatymą grąžinti Valsty- 
bės Tarybai su savo pastabo- 
mis. Tuomet Valstybės T a n, 

ba svarsto jį antrą kartą. An- 
tru atveju Valstybės Tarybos 
apsvarstytas ir priimtas įsta- 
tymas turi buti Prezidento p: 
sirašytas. 

18. Valstybės Tarybai pri- 
klauso interpeliacijos ir pa 
klausimų teisė. 

V. Ministerių Kabinetas. 
19. Ministerių Kabinetą si 

daro Ministeris1Jirminiukas 
20. Min 4 Kabineto sl 

dėtį tvirtina Valstybės Prezi 
(lentas. 

217 Ministerių Kabinėtas i. 
vieno (solidaringai) dirba ii 
išvieno atsako. 

22. Valstybės Tarybai iš- 
reiškus nepasitikėjimą Minis 
terių Kabinetui, šis atsistaty 
dina. 

23. Ministerių Kabinetui al 
stovauja Ministeris Pirmini': 
kas arba jį pavaduojąs vienas 
kuris Ministenšr 

24. įėję į Ministeriii Kabi- 
nėta. Valstybės Tarybos Na- 
riai nenustoja buvę Valstybės 
Tarybos Nariais. 

25. Ministerių Kabinetas ii 
atskiri Ministeriai, Valstybės 
Tarybai ir jos Komisijoms pa 
reikalavus, turi duoti žinių ir 
paaiškinimų. 

VI. Pamatinės piliečiu teisės 
26. Visi Valstybės piliečiai, 

vis tiek kurios lyties, tautybės, 
tikybos, yra lygus prieš įsta- 
tymus. Luomų privilegijų nė- 
ra. 

! 27. Laiduojama (garantuo- 
jama) asmens, buto ir nuosa- 

vybės neliečiamybė,, tikybos, 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
draugijų laisve, jeigu tik tik- 
slas ir vykdomieji įrankiai nė- 
ra priešingi Valstybės įstaty- 
mams. Ginkluotų asmenų su- 

sirinkimai draudžiami. 
28. Srityse, kuriose Lietu- 

vos Valstybės nėra išle:stu ✓ W 

naujų į iaty'mų, laikinai palie- 
ka tie, kurie yra buvę prieš ka- 
rą, kiek jie neprieštarauja Lie- 
tuvos Valstybės Laikinosios 
Konstitucijos Pamatiniams 
Dėsniams. 

29. Karo metu, taip pat Vai 
stybei gręsiančiam sukilimui, 
ar riaušėms neprileisti yra tai 
kinami ypatingi įstatai, ku- 
riais, laikinai suvaržomos pilie- 
čių laisvės garantijos. 

VII. Steigiamasis Seimas. 
30. Valstybės- Valdžia nu- 

stato ir skelbia įstatymą Stei- 
giamajam Seimui rinkti. 

31. Steigiamasis Seimas 
yra renkamas visuotinojo, lyj 
5'iojo, tiesiojo' ir slaptojo bal- 
savimo pamatais. 

32. Steigiamojo Seimo na- 

rių riiikimanufpasibaigus, Sei- 
mas renkasi Vilniuje Valstyb- 
ės Valdžios paskirtą dieną. 

33. Steigiamasis Seimas pra 
ikda darbą 2-3 atstovų susi- 
rinkus: 

VIII. Valstybes Kontrole. 

34. Valstybės Kontrolė da 
boja, kad butų teisėtai ir tei- 
singai dirbamas sprendžiama- 
sis ir vykdouiasįs darbas pa- 
jamų, išlaidų ir valstybės fi- 
nansų ir kitokių valstybės tur 
to saugojimo srityje. 

35. Valstybės Kontrolei alsi 
skaito visos Valstybės ir sa- 

vivaldybės įstaigos, tos labda- 
rybės įstaigos, kurios gauna 
pašalpos iš Valstybės, ir to- 
bendrovės, kurios naudojas: 
Valstybės kreditu ir garanti- 
jomis. 

^0. Valstybės Kontrolė turi 
būti visuomet prieinama: visa 
atskaitomybė, visos knygos ir 
visi 35 paminėtų įstaigų veik- 
smai. 

37. Valstybės Kontrolė sa- 
vo iniciatyva skiria ir vykdo 
revizijas. 

38. Valstybės Kontrolė su- 
daro atskirą Valstybės valdv- 
nio dalį ir nepriklauso nuo M i 

1 nisterių Kabineto. 
39. Valstybės Kontrolierių 

parenka ir skiria Valstybės 
Prezidentas. 

40. Valstybės Kontrolie- 
rius Valstybės Tarybai ir jos 
Komisijoms pareikalavus turi 
duoti žinių ir paaiškinimų. 

41. Valstybės Kontrolierius 
! dalyvauja Ministeriu Kabinę- 

te patariamuoju balsu. 
i 42. Valstybės Kontrolierius 

atsako už savo darbus prieš 
Valstybės Tarybą ir atsistaty 

; dina, Valstybės Tarybai išrel- 
škus jam nepasitikėjimą. 

VILNIAUS LENKU j 
POLITIKA. ! 

Lenkų kariuomenei paėmus 
Vilnių, mieste politikos tikslu 
pasipylė visa vietos lenkų mi- 
tingų, susirinkimų eilė. Pirmu 
tiniam, įvykusiam Lukiškaų 
aikštės mitinge, susirinkę keli 
šimtai vietos lenkų nusprendė, 
kad Vilnius ir jo apylinkės tu- 
ri priklausyti Lenkams, nu- 

siuntė ta raštą į Varšuvos sei- 
mą pridėję, kad to reikalaują 
keli tūkstančiai Lietuvos gy- 
ventojų. Tie patys vietos len- 
kai renkasi šventadieniais 
įvairiose vietose ir prisidengę 
visokių ištaigų, draugijų, pro- 
fesionalių sąjungų vardų ra- 
šo Varšuvos seimui rezoliuci- 
jas, kad vis nauji žmonės, vis 
nauji būriai vieno tehorį—pri 
jungti Vilnių su apylinkėmis 
prie Lenkų. 

Lenkų laikraščiai tiesiog 
kupini tokių rezoliucijų? Štai 
susirinkę Vilniaus geležinkelio 
tarnautojai, (kuriems duoda 
darbo, tik pasižadėjus buti len- 
kais) siunčia rezoliuciją: "... < 

visuomet męs turėjome savo j 
sieloje ilgesio ir karštos meilės ! 

prie mūsų motinos Lenkų tė- { 
vynės. Norime priklausyti ! 
jungtinei lenkų valstybei ir j 
kovoti del jos išvadavimo. Rei 5 

kalaujam rinkimų į Seimą, ku \ 
rie galėtų pareikšti musų 110- [ 
rus sujungti, musų likimą su »; 

pačia lenkų žeme."' 
Lia susirinkę lenkų kunigu 

sufanatizuoti šv. Kazimiero 
lygos darbininkai siunčia 
jiems patiektą "jų dva.'ios tė- 

vų" rezoliuciją, kad mitingas 
turįs tikros vilties Vilnių ir jo 
apylinkes amžinai esant su- 

jungti su Lenkų valstybe, ir 
kad jie tų žemių niekados nie- 
kam neatleisią. 

Geg. 3 d. vėl įvyko mitingas 
del seimo atstovų atvykimo, 
kuriame, be visų lenkų "jun- 
gimų," kalbėjo išsigimėlis gu 
das Dabrašis pažymėdamas, 
kad Gudai "tik laukią tos lai- 
mingos valandos," kada galės 
dirbti su Lenkais po vienu sto 
gu. Jis pabaigęs kalbėti pa- 
brėžė, kad jo žodžius seimo at- 
stovai Įneštų j Varšuvos sei- 
mą. , w 1 

Tą pat geg. 3 d. Vykdoma- 
sis Komitetas ir pasivadinusi 
save Vilniaus Gardino ir 
Kauno gub. laikinoji lenkų tau 
tos taryba, vykd. lenkiškos 
Vilniaus žemės (?) tautos ta:J 
rybos Komitetas ir suvienyt )S 

lenkiškų gudų (?) tautos ta- 

rybon nusiuntė savo pareiški- 
mą į seimą tą pačią giesme 
giedodami. Ir nesuskaitytus 
įvairių tarybų, vyk. komitetų, 
kurie nenustoja siųsti į Var- 
šuvą to pat tono rezoliucijų. 

Miesto salėje geg. 3 d. vėl 
įvyko" kitas mitingas, kuria- 

me, be kitų 'kalbėtojų miu. 
Lustovskis "iš Dievo malonės'* 
tarp kitko pažymėjo, kr d jia 
(suprask lenkai j" svetimo neį 
norį, bet ir savo neatiduosi;^ 
Ir baigdamas pažymėjo, kad 
Vilnius turi b u t i (mJ 
sų pabraukta) lenkų. 

Staniskis—išgama lietuvis, 
pažymėjo, kad Lenkų ir Lietu 
vių tauta del bendrų reikalų 
turi gyventi santaikoje, v'isi 
kiti kalbėtojai vadino Vilnių 
lenkiškos visumos dalimi ir 
jungė ji prie Lenkų. 

Nei suskaityt nesugebėtum, 
kiek nusiųsta i Varšuvos sgiš 
Imą reozliucijų ir visos jos į v™ 
na tikslą eina. Lenku seimas 
turės medžiagos pasigirti, kad 
Lietuvos piliečių tūkstančiai, 
reikalaują Lietuvos prie Len- 
kų prijungimo. Visi šitie mi- 
tingai—tai naujas ypatingos 
lenkų politikos žingsnis. I prie 

įmones neatsižvelgia, kad tik 
butų pusiektas tikslas. Pažiū- 
rėsime, kaip tas plikis šoks. 

VTVIT'l V,Wi#rTV,l Tl V l tTVv,/TV> 

; DR. I. E. MAKARAS. | j G-Y.-,y-'--JAs ,a_---S-u-G-^ ž i ^Ofisasl lTu W. 47th STKEET" $ « VaL: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. T * Tletouas: lioulevard 3480. T * Rezidencija: 4515 So. Wood StrecL J £ Telefonas: Yard« 723. X 

tV YARD8 1SS2 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GVOYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
varydo visokias ligas moterių vaikų ir vyrų Speciaiiškai gy- 
do limpančias, užsifieaėjusiaa i It paslaptingas vyru liga*. *259 So. Haistod St, Chicagc. % 

j Dr. 6. Gupler' 
, 

Praneša gr|žimį Iš kariymenėo 

24th St. & Oakley Ave. 

Valandos: 2 iki 5; pabedčllo 
ir Ketvergo vak. 7 iki 8. 

Telefonas: Caual 3629 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jau 1/ metai 

S149 8. Morgan 8t, karti 82 at 
Specialistai Moteriškų, VyrUkų, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 po plot. 6—b vak., NedSl. 9—2. 

TELE-0NA8 YARDS 6Š7. 

Di\ M. Herzi'i 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinoniaa per 16 ate- itį kaipo patyręs gyuytojas. chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas, ry- 

tų. moterį) ir vaikų, pagal naujausias metodą;. X-Ray ir kitokius elektros prietaisus* 
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 13U Street, netoli Figk Street. VALANDOS: Nuo 10—-12 pietų. Ir 6—8 vakarris. Tc'.ephone Canal 3110 GYVENIMAS: 3412 S*. Halsted St VALANDOS: 8—9 rtktsi. 

B A, Mas a Iškis E 
LIETUVIS 6RAB0RIUS į Patarnauju Laidotuvėse koge- 1 I rlauslai, teisingiausiai ir daug B I pigiau, kaip kiti, d51to, kad 1 Į męs patįs dirbame grabus lr I ■ turime savo karabonus ir au- 1 I touuob;liutj ir per tai nereikia 1 

(Lietuviams 
pas žydelius Sauk- I 

lies: Taipgi samdome a vi tomo- B blllus veseiijoms, krikštynoms ir kitiems reikalams dieną ar ■> 
naktj. K 
3305 AuburnAve. Tei. Orover 4139 | BBBHmaa 



i i$ GYVENIMO LIETU VIUAMERIKO J E 
NEW HAVEN, CONN. 
Išvažiavimas Connccticut 

valsti jos. 
A. L. T. Sandaros, Conn. j 

apskritys rengia milžinišką is, 
važiavimą, kuris įvyks nede- 
lioj, 17 d., rugpjučio (aug.) 
"Indian Grove," Nevv Iiavei 
Conn. Šis išvažiavimas bus 
vienas iš didžiausių ir įspū- 
dingiausių negu, kad kada yra 
buvę Conn. valstijoje. Nes 
ant šio išvažiavimo bus gana 
didelis ir įvairus programas. | 

Kalbės profesorius Keistu- 
tis Šliupas; dalyvaus \Vater- 
burio lietuvių jaunimo choras, 
Bridgeporto "Spindulio" cho- 
ras, Nevv Britaino "Varpo" 
choras; taipgi dalyvaus ir ki- 

tų kolionijų jaunimas su įvai- 
riais žaidimais; taipgi bus ir 
šiaip visokių pamarginimų; 
traukimas virves, lenktynes 
ir t. t. Taipgi dalyvaus dau- 

gelis įžymių ve'kčjų iš visų 
rytinių valstijų. Žodžiu sa- 

kant, Ims tas, kas dar niekada 
nėra buvęs Conn. valstijoje. 

h Taigi rengkimes visi kas tik 
gyvas, nes tai jau paskutinė 
proga šiais metais mums vi- 
siems sueiti, susipažinti ir link 
smai praleisti gražią vasaros 

dieną. O musų jaunimas de- 
da visas pastangas, kad kuoge- 
riausiai svečius užganėdinti ir 
kad paliki tokius jspudžius, 
kurie liksis atmintyje ant vi- 
sados. Taigi "ura" visi ant 

šio išvažiavimo. Seni, jauni, 
didi, maži. Širdingai visus 
kviečia. 

Rengėjai. 

NEW PHILADELPHIA, 
PA. j 

Rugp. 3 d 187 SLA. kuopa 
turėjo šeimynišką gira;tėn isJ 

važiavimą, kuriame suaukota 
Lietuvos reikalams j L. N. F. 

$14.00. Aukavo šie asmens: 

Po $1.00: P. Narijauskas, P. 

Paulonis, S. Bulota, M. Nari- 
jauskienė, K. Sadauskas, K. 

Raulinaitiene, S. Barkauskas, 
A. Bulotiene. Po 50c.: J. Žer 
deck,as, E. Bencloraitiene, V. 

Vacelis, J. Styra, S. Andriu- 

škevičius, A. Gataveckas, j. 
* 

Bulota, J. kluilaitis, J. Rau- 

linaitis, V. Janulevičiute, M. 
Kliraaitienė. Po 25 c.: P. Gri- 

galiuniute, J. Baranauskas. 
"LietRcport. 

PITTSBURGII, PA. 
Birutiečiai linksmindamesi 
ir Lietuvos nemirsiu. 

Rugpjūčio 3 dieną birutie- 
čiai turėjo sm: gų išvaž;avima 
ant Kavaliausko fanuos. 

Apart birutiečių dalyvavo ir 

keletas svečių. 
Pasilinksminę, pažaidę ant 

šviežio oro, apie 5 vai. vaka- 
re tapo pataisyta ant žaliuo- 

jančios pievos gani* skanus 
stalas. Čia "Birutės pirminiu 
kas p. Virbickas, trumpai pra 
bilęs, išreiškė pageidavimą, 
idant sis išvažiavimas butų 
ku >m nors atžymėtas Lietu- 

vos atgimimo istorijoje, gal, 
girdi, butų geriausiai prisidė- 
jus kovoje už Lietuvos laisvę 
ir gerbūvį su kokia nors auka. 

Toliau kalbėjo R. Laras, 
Gilius ir K. Šimkūnas; ant pa- 
baigos prieita prie nuomonės, 
kad jei birutiečiai nori ir mo- 

ka linksmintis, tai lygiaį jie 
moka ir atjausti Lietuvos rei- 

kalams ir nuspręsta paaukau- 
ti is iždo $25.00 Lietuvos rei- 

kalams. Kur bus pasiųsta 
minėta' auka bus nuspręsta 

pirmoje "Birutes" choro repe 

ticijoje. 
"Birutės" choras, vadavau 

jant L. Senuliu: :au rengias: 
prie ateinančio sezono. Pir- 

mas Birutės koncertas įvyks 
18 ci'ena spalio mėnesio; re- 

peticijos atsibūva panedėlio 
ir ketvergo vakarais, L. M. 
1). Svetainėje; jaunimui verta 

yra dėtis prie ITirutės choro, 
kur yra gera proga išsilavinti 
giedoti ir taipgi praleisti sma 

giai laiką. 
Jie to "Birutė" rengia vj'ia- 

rą balių, kuris atsibus 20 d. 
rugsėjo, žodžiu sakant, biru- 
tiečiai juda, veikia. 

Birutictis. 

LAWRENCE, MASS. 

Rugpjūčio 4 dieną, bažnyti 
nėje svetainėje atsibuvo vi- 
suomeniškas susirinkimas ir 
prakalbos, kad sutverus Rau- 
dono Kryžiaus 'sKyrių. Tai 
puikus užmanymas, bet nevi- 
sai puikiai daromas. 

Kalbėtojai, vieton a:Škiai 

šdcstyti Raudonojo Kryžiaus 
:ikslus ir stengtis iššaukti dau 
2fiau są jausmo tiems prakil- 
niems tikslams, pradėjo užsi- 
puldinėti ant nepatinkamų sau 

žmonių. Ta1' netikęs organi- 
zavimas Raudono Kryžiaus, 
airis turi buti grynai valsty- 
binė įstaiga, o ne vienos ko- 
kios nors grupės. 

Mušu organizatoriai daro 

didelę klaida, kuomet jie, po 
priedanga bešališkos valstybi- 
nės organizacijos, kuo yra 
Raudonas Kryžius stengiasi 
smerkti nepatinkamus sau 

žmones. Jie tuomi tik ken- 
kia tam darbui dėl kurio dar 

buojasi. 
Reikia dar pažymėt', kad 

rugpjučio 2 ir 3 dienose įvyko 
S v. Onos draugystės piknin- 
kas tautiškoj kempėj. Žmo- 
nių per abi dieni buvo prisi- 
rinkę gana skaitlingai. 

Vietinis. 

REDA.K. ATSAKYMAI 
Vilniaus Dzukui, Laivrcncc, 

Mass. Tamsta užsiminęs apie 
pikninka, paskui visa korespon 
:lencija pašventį aprašinėjimui 
salės. Apie salę T. B-čios dar- 
že pas mus jau buvo rašyta, 
todėl jusų korespondencijos 
negalime sunaudoti. 

J. Rcpcčko, Long Island Ci- 
ty, N. Y. Jus u prisiųstas laiš- 
kas yra grynai šeiminiškas, to 

dėl kitiems skaitytojams nežin 

geidus, nes panašių laiškų jau 
ateina daug. Netilps. ! 

(Tasa). 

Kosmovvski, Judvviga, Cli<- 

cago, $15.00. 
Ugenck; Marija, Chicago, 

$15.00. 
Virbickas, P. D., Chicago, 

$5.00. 
Buczinskas Jos., Chicago, 

$5.00. 
Kuncvitčius, S., Chicago, 

$5.00. 
Czesna, A. F., Chicago, 

$10.00. 
Palekas J. j., Chicago, $5.00 
Czesnienč, A., Chicago, 

$5.00. 
Pupauskis, Iz., Chicago, 

$25.00. 
Misevičia Tad., Chicago, 

$10.00. 
Czesna, A. F., Chicago, 

$15.00. 
Micklin, Fr., Chicago, $4.00. 
Czeplinskas, Tanias, Anso- 

11 ia, Conn., $5.00. 
Kreivanas, Jonas, Chicago, 

$5.00. 
Maskoliūnas, -J., Chicago, 

<325.00. 
Antanaitis J. Chicago, $5.00. 
Evaldas Jonas P., Chicago, 

$50.00. 
Sapranas, S. 'Dr., \Vater- 

būry, Conn., $25,00 ir $25,00. 
C. K. Skirius nuo prakal- 

bu, J\Tew Haven, Conn., $12.71 
Jablonskienė, Ant.. Chicago, 

$4.00. 
Romanovsky A'. Lawrencc 

Mass., $10.00. 
"Aušrele", Worcester, 

Mass., $10.00. 
SLA. 230 kp., Wanamie, 

Pa., $5.50. 
SLA. 83 kp., Brooklyn, N. 

Y., $10.00. 
.Viso Pasaulio Šventa Kup- 

riai, Nuo Marso, $30.19. 
Lietuvių Būrelis, New Phi- 

la. Pa., $49.50. 
Skaistaus Mėnulio Kliubas. 

Chicago, $50.00. 
"Vienybe Lietuvninkų", 

Brooklyn, N. Y., $10.00. 
Lietuv'ų Būrelis, New Ha- 

ven, Conn., $11.75. 
DLK. Gedemino, Ogelsby, 

111., "$50.00. 
Sekevičįus Jonas, Lawren- 

ce, Mass., $5.007 
Lith. Democratie Club, Bal- 

timore, Md., $10.00. 
Dr-stė Šv. Jurgio nariai, 

Passaic, N. Y., $5.00. 
Pasveikinimą nuo Pittsbur- 

sriečiu per T. Virbicką, Pitts- 

burg, Pa., $25.00. 
Lietuvių Ukesų Dr-ja, So. 

Boston, Mass., $187.20. 
Šviesos Dr-stė, So. Side 

Omaha, NcM>, .$10.00. 
SLA. 2-ra kp., lA.rest Citv, 

Pa, $5.00. 
"Tėvynes" Darbininkai, 

Xcw York, $8.00. 
SLA. nariai, So. Boston, 

Mass., $55.00. 
i Liet Kriaučių lvontr. Sus, 
i Brooklyn, N Y, $280.00. 

Šv. M. Rožc'.nč.tvos Dr-ia, 
So. Side Omaha, Neb, $25.00. 
\Yizai, Juoz. ir Elena, Brook- 
lyn, N. .Y., $25.00. 

Mickevičius, Stap., Chica- 
go, $5.00. 

Tamuliunas, Mart, Chica- 
go, $10.00. 

Liberty Lancl & Invest. Co., 
Chicag'o, $200.00. 

\Y ištartas Kaz, Chicago. ■ 

ch'B.00. » y i 

Beriiatienė M., Grand Ra- 
pids, Mieli., $5.00. 

Šimulis, f., Chicago, 
$2.00. 

Pūkas Vinc.- Chicago, 
$10.00. 

Galinskiai Adomas ir Agotai 
Chicago, 111., $5.00. 

Mickevičius Alex,. Chicago, 
$5.00. 

Petraitis, J., Cicero, III., 
$5.00. 

Ambrozas Ant., Cliicag >, 
$5.00. 

Paulauskienė, Elz., Chica- 
go, $5.00. 

Rakauskaitė, M., Chicago, 
$5.00. 

Mišeika, Ant., Chicago, 
$5.00. 

Nonvainis, Kaz., Chicago. 
111., $5.00. 

Dagilus Jonas, Chicago, 
$5.00. 

Šileika, jonas, ChicagoJ 
$5.00. 

Paukštis, Jurgis, Chicago, 
$10.00. 

Bacevičiene II, Giicago, 
$5.00. ; į C & 

Bacevičia J., Cliiuigo, $5.00 
Aukš. Prigl. Liet. Ameri- 

kos, 4-ta kp., Pittsburg, Pa., 
$5.00. 

Lukšis Petras, Ne\vark, K. 
J, $5.00. 

Sadauskis, Jonas, Clrcago, 
$1.00. 

Petraitiene, Elz., Chicago, 
$5.00. 

Byanskas Alex., Chicago, 
$25.00. 

Kenutis P., Chicago, $5.00. 
Kirdulis Jul., Cicero, 111., 

$5.00. 
Vidrienė U., Chicago, $5.00. 
Grodis, Simonas, Newark, 

N. J, $5.00. 

Grcgarovicz, Vai., Chicago, 
$1.00 

Eringis, J., Chicago, $5.00. 
Antanaitis, J., Chicago, 

$5.00. 
halionis Myk., Chicago, 

$5.00. 
Selickas, Jonas, Clvcago,! 

$5.00. I 

Gegužis Stasys, Mahanoy, 
City, Pa., $5.00. 

Bugailiškis Ant., Chicago,; 
$5.00.' 

Martinukus, J. A., Chicago, I 
$5.00. 

Būrelis Liet. Bridgeportie- 
čių per P. Navakauskį Chi- 
eago, $10.00. 

Kazakievičius, Ant., Eliza- 
betli, N. J., $6.00. 

Majauskas, Fr., Chicago, 
$5.00. 

Rugis K., Chicago, $5.00. 
Kazakievičius, Ant., Eliza-' 

betli, N. J., $5.00. 
Bakačiunas, Adomas, Chi- 

cago, $10.00. 
Alkocaitis, John, Chicago, 

$1.00. 
Adomaitis Doni., Su. Chi-' 

cago, $10.00. 
Signat Zofija, Chicago. 

$5.00. I 
Fivarunas Petras, Chicago, 

$50,00 ir $25,00. 
Pečeliūnas Ant., Minneapo- 

lis, Minu., $5.00. 
Jučas Jonas, Chicago, $1.0J 
Kudirka Jonas, E. Chicago, 

Ind., $5.00. 
Daksius Juoz., Chicago, 

$5.00. 
Yinckevičia Ant., Chicago, 

$1.00. 
Grnius Jonas, Phila. Pa., 

$5.00. 
Adomaitis J., Chicago, $1.00 
Vdžgis R., Chicago $10.00. 
Bajoras, Juoz., Baltimore, 

Mrf $2.00. 
Bakutis, Jonas, Racine, 

\\ is., $5.00. 
.Valaitienė; Mare, Shenan- 

doah, Pa., $5.00. 
Pioneer Fire Ins. Co. of A., 

Chicgo, $100.00. 
f 

Viso $3247.60. 
Suskirsčius aukas sulyg au- 

kautoju paskirstymo suaukau- 
ta sekintiems tikslams: 

Seimo Ka£fai, 39.50 
Nepr. Fondas, 1,905.35 
Laisvės Varpas 1.137.75 
Liet. Seimui, 90.00 
Kariumenės Org., 75.00 

Viso 3,247.o0 
Seimo sekt'. J. P. Evaldas 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA". 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki ^45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir oi-eikotai nuo $15.00 iki $28.50. 
~TyHškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 augščiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turimo duug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų juo $8.50 ir augščiau 
Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarę iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. »po pietų. 
Subatomis iki 10 Valandai vakaro. * 

S. GORDON 
InBteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

$100-$500-$1000 
Invezdinti i augštos rūšies sekuracijas, kurias męs 
dabar parduodame, atneš jums nuo šešių iki aš- 
tuonių nuošimčių, du kart daugiau negu jusų pi- 
nigai, kad atneša padėti banke. 
Tai-yra paprastas pakėlimas arba spekuliacija ak- 
cijoms, bet augštos rūšies pirmojo mortgečio Bond- 
sai ir turinčios pirmenybę akcijos, su milijonais 
doliarių turto ir dideliais uždarbiais. 
Šie investimentai niekuomet pirma nebuvo jums siu 
lomi ir męs tikime, kad klesos investmontų, su už- 
tikrintais nuošimčiais ir galimais rinkos uždar- 
biais ir kuriuos galima parduoti bile laiku ir bile 
kur. 

George H. Taylor Jr„ & Co. 
INVESTMENT SECURITIES, 

FOREIGN DEPARTMENT ^ 
111 W. Monroe St., 401 Harris Trust BIdg., 

Chicago, 111. 

aujas Dienraštis 
"VIENYBĖ LIETUVININKŲ" ištarnavusi vi- 

suomenei 34 metus savtitrašciu, trumpoje ateityn 
pradės išeidinėti DIENRAŠČIU. Tapo sutverta dien 
raščio leidimui bendrovė su kapitalu $75.000.00. 
Dienraščio bendrovės šėras $10.00. Pirkti gali 
kiekvienas. Geriausias pinigu investinimas nusi- 
perkant dienraščio "Vienybė" šėrų. Savaitinė pre- 
numerata už "Vienybę Lietuvninkų" kol dinraštis 
pradės išeidinėti palieka ta pati $2.50 metams. Ki- 
tose šalyje metams $3.50. Nealuk, užsirašyk šian- 
die. Dienraščio prenumerata bus pakelta. Siųsda- 
mas pinigus už prenumeratą arba dienraščio šėrus 
adresuok: 

"Vienybe Lietuvninkų" 
120- 124 GRAND STREET, EROC\LYN, N. Y. 

A£ ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
juvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas spėkų nrstajimas 
•iso kur.o. Ir buvau nustoję* vilties, kad bei -ven- 
3iu. Visur jiejkojau sau pagelios, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už ruberių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pajelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltteno, 
Kraujo valytojo, Nervatony, Inkstų ir Reumatftęio 
jyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigano. 
Reumatizmas iranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnylo po užmušimui visų ligų. Bė- 
jiu 3 mėnesių išgerthvau kas savaitė po buteli Sa- 

lutaras, uitteria, ir po J men. savo paveiKsic pama čiau tokj skirtum) kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju 
Galutnns raylistg geradėjistei ir linkiu yi-sicms savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 
1707 So. Halstcd Phone Canal 6417 Chicago, tlilnois 

^lllllllllilIlIlilIilIlIlilIlIlIlIllIillH 

Atidarėme naują subdivižiną ant South 

Sidės. Niekur nesate girdėję nei matę, 
kad už tokias žemas kainas galetumėte 
nupirkti. ... 

lllllllllillllllllllllllll!llll!linillllllUIIMI^illlilllllinilllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!illlllll!ll!li;illKn!lllllil!!llillllllli!llllli:illllllll!llllilliill!!il|| 

s Pirkdami dabar galite nupirkti su $5.00 g 
penkiais doliariais, .o likusius išmokėti po | 
$5.00 doliarius į mėnesį. O jeigu negaletu- 

! mete mokėti po $5.00 doliarius, tai pada- | 
| rysime dar mažiau. I 

Illllillllllllllllllllll 

| Aš noriu, kad pats sau butumei savinin- 
ku, o nemokėtumei kitam. Dabar dar g&':: 
išsirnkti vieną iš šių properčių, kur vėliaus 

1 negalėsite gauti. 

kreipkitės pas: A- J> Kweder, 3122 S. Uninn Ąve. 
T; "t'-' '• *•" '• ••/ '.• w V' •• '««•• „• ; ••■■• .1 '•' '■' "'• 
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0fisas%846 Firsti National Bank Biiilding, TėleOnas Rand'olph -7430 

Reprezentantas Wm. H. Britigran Organization. 



į VIETINES ŽINIOS 
OPERA "CARMEN" VER- 
ČIAMA LIETUVIU KAL- 

BON. 

Neužilgo Chicagos visuome 
nė turės progą pamatyti sceni 

je vėl nauja lietuvių kalboje 
veikalą, žymią Bizeto operą- 
"< armen" Veikalas "Carnien" 
jau pradėta ver^ti-ir sekančioj 
seredoje "Birutė" pradės j j 
mokintis. 

Vertimas pavesta: Dr-ui A. 
J. Karaliui. 

Galima pilnai tikėtis, kad 
"Birute" savo užduotį atliko 
pilnai tinkamai; kuomet su i'i 
darbuojasi žinomas artistas— 
kompozitorius P. St. Šimkus. 

"Carmeti" žadama duoti 
kol-kiis tik I-ma akta ir st 

i» C V 

tūlomis ištraukomis spalio mė- 
nesyje, Č. S. F. S. svetainėje 

"Birutė" apart "Carmen 
pastatys dar keletą klasišku 
Veikalų, kaip tai: St. Šim- 
kaus muzikalę pjesą "Pagirė- 
liuose," M. Petrausko—Mele 
dramą "Birutė"—Godžia 
Žemkalnio, ir keletą žymu; 

koncertų ir šiaip perstatymų 
Jš viso rengiamasi surengt 
apie dvylika vakarų. 

"Birutės" sekamoji repeti- 
cija įvyks ateinančioje seredo- 
jc "Mark \Yhite Sguare" Pai 
ko svetainėje, prie 30tos ii 
Halsted gatvių, 8 vai. vakare 

"Birutėje" gali prigulėti kai 
tik dailę myli, nes jį yra dailės 
draugija. 

Ypata kokių pažiūrų neim- 
tų—ar tautietis (tė) sočiaiis 
tas (tė); ar katalikas (kė), 
ar kas ten nebūtų. Dailėje, 
dainoje-dramoje yra vieta vi- 
siems. 

Prie "Birutės" priklausc 
jau apie 100 nariu aktyviu 
kaip merginų, taip ir vaikinu 
kurie dirba dailės pakėlimui 

Ateina žiemos sezonas 

Jaunimui vieta kur bus tinka- 
miausia, , jai ne "Birute' 
Jaunimas suėjęs krūvon dai- 
.•uos dainą los vaidinimus, pa 
žais, pasilinksmįs, linksmai 

laiką praleis, iš ko bus nauda 
patiems ir visuomenei. 

Mums reikia eia Amerikoje 
auklėti tą dailės kūdikį,' kad 

Jis išaugęs—subrendęs galė- 
tu nuvykti Lietuvon ir ten už- 
imti jam tinkamą priderančią 
vietą. 

Jaunime, pagalvok! Kas 

geriau, ar kur bereikalo vaka- 
rais bastytis, ar dirbti taip 

brangų dailės darbą. 
Ubagas. 

LIETUVYS ARTILERIJOS 
KAPITONAS. 

Vakar "Lietuvos" redakci- 

ja aplankė nepaprastas sve- 

čias, p. Leonas Gutauskas. 
Pon. L. Gutauskas šešis me- 

rus ištarnavo Wisconsino mi- 

licijoje kaipo aficierius. Per tą 
laiką jisai l»uvo atletikos in- 
struktoriumi Wisconsirv> uni- 
versitete. 

Karei prasidėjus Su v. Val- 

stijų valdžia perkėlė kapitoną 
Gutauską j artileriją ir vėliaus 

paskyrė jį į "Camp Taylor," 
K y., kaipo artilerijos instruk- 
torių. 

Kapitonas Gutauskas turi 
aukščiausias dovanas už šau- 

dymą. 
Nors kapitonus Gutauskas 

priguli prie Suv. Valstijų ;*e- 

zervos, jisai neatbūtinai nori 

taip pat patarnauti Lietuvai.! 
Jisai padavė peticiją Lietuvos| 

Lai atsišaukia į "Lietuvos") 
Raštinę, 

Jonas Dirsė. 
Jam yra iš Lietuvos laiškas, 

iš Česunų kaimo, Ukmergės 
pavieto. , 

Karės Ministerijai, kad ji pri- 
imtu kaipo artilerijos kapito- 
ną Lietuvos armijon. 

Sulaukus prielanku atsaky- 
mu, kap. Gutauskas .tuojaus 
mano važiuoti j Lietuva, kati 

j3 ginti nuo lenkų užpuoliku. 
1 >u111 gerai, kad ir kiti lietu 

viai kareiviai!? aficieriai sek- 
tu kapitono Gutausko pėdomis. 

I PRANEŠIMAS KARU 
DARBININKŲ UNIJOMS. 

akrų darbininku centrai 
jstaiga, kurios biuras randa- 
si ant 52ros ir Robev gaiviu, 
mums praneša sekančiai:— 

"Dvidešimt aštuoni tukstan 
čiai karu darbininku šiandien c c 

gauna nuo 36 iki 58 centų tik- 
tai už darbo valandą. Toksai 
užmokestis prie dabartinio 
reikmenų brangumo nepakan- 
ka pragyvenimui. 

Visi karų darbininkai strei 
kuos k d jų reikalavimai nebus 
išpildyti. 

Streikuojančių skaitlius di- 
dinasi ir yra šimtu tūkstančių 
stipresnis kaip kad buvo pra- 
džioje." 

Robcy Lodgc No. 700. 

PASIUNTINIO NARSU- 
MAS. 

Niekoksai Strikowsky, 
"Community" banko pasiun 
tinis nešė su savimi $56,000. 
Ant kampo Roosevelt ir 
Paulina gatvių jį užpuolė 
plėšikai. Nors Strikovskiui 
šovė j galvą ir baisiai su- 

mužė, jisai puolė ant mai- 
šo su pinigais ir pradėjo 
šaukti pagelbos. Plėšikai 
nusigando ir pabėgo. 

SKERDYKLŲ DARBININ- 
KŲ REIKALAI. 

Teisėjas Alshuler vakar 
pradėjo nagrinėti skerdyklų 
darbininkų reikalavimų. 
Darbininkų reikalavimai 
yra — 44 valandų sąvaitės 

i darbas ir 70 centų algos į 
j valandą. Apart to, sker- 
dyklų darbininkai rekalau- 
ja, kad skerdyklų savinin- 
kams sutikus, jiems butų ne 

leistina kelti kainos ant mė- 
sos. 

Savininkai sako, kad jie 
negali sutikti ant tokių dar- 
bininkų reikalavimų. 

Sakoma, kad tuojaus bus 
j apšauktas darbininkų strei- 
;kas, jei teisėjui Alshuleriui 
! nepasiseks sutaikyti sker- 
dyklų darbdavius ir darbi- 
ninkui 

BAILUS PLĖŠIKAI. i* 

Du bailiu plėšiku sutiko 
! niekokj Meyrį ant šiaurinės 
[Halsted gatvės. 

"Pa-kkelk ran-kkas" su- 

šuko vienas iš jų. 
"Kas tai užėjo j galvą"? 

—užklausė Meyer. 
"Ašt-tau parodysiu" su- 

mikciavo plėšikas, kišda- 
mas vevolverj po Meyero 
nose. 

"Eik sau, kvailį, tu neturi 
užtetkinai nervų, kad šau- 
dyti" sakė Meyer. 

Plėšikas šovė du kartu. 
Padėkite, pagelbėkite, 

pradėjo šaukti kitas plėši- 
kas, pridėjęs rankas prie1 
ausų. Bailus plėšikai pa- 
metę revolverį ir pabėgo. 
Meyer davė žinią policijai. 

KOVA PRIEŠ NAMU 
SAVININKUS. 

Chicagos gyventojai or- 

ganizuojasi, kad pradėti ko- 
vą prieš tulus namų savinin- 
kus, kurie nesvietiškai ke- 
lia randą. Ketverge buvo 
pirmas tų kovotojų susirin- 
kimas vidurmiestyje "Scliil- 
ler" namuose. Vardai to- 
kių namų savininkų bus 
skelbiami laikraščiuose ir 
jie bus baikotuojami. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Padegėliams ant Town 

of Lake ir visiems "Amal- 
gamated Meat Cutters & 
Butcher of North Ameri- 
ca. A. T. L., Local 257". 

Šiuorni pranešu, jog musų 
reguliaris susirinkimas atsi- 
bus ketverge, rugpjučio 14 

d., lygiai ant 8-nių vaka- 
re, 4546 So. Marshfield 
A ve. Visos narės ir nariai 
esate kviečiami kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes 

turime apsvarstyti daug 
svaribų reikalų. 

Šiame susirinkime taip 
pat bus suteikta pinigiška 
pagelba visiems, kurie užsi- 
registravo kaipo padegė- 
liai. Neužmirškite atnešti 
mokesčių knygeles. 

Ypatingai yra kviečiami 
visi tie, kurie dirba skerdyk- 
lose r kol kas dar neprigu- 
li prie unijos. 

Unia niekados neapleid- 
žia savo narių ir visados šel 
pia bedoje. Prisirašyti prie 
unijos galima kasdien, nuo 

2ių po pietų iki 8nių vakare. 
Administracija 

Vladas Bagnoris, Pirm. 
Jonas Perkauskas, Rast. 

LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVIŲ 

Komisijos susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioje, rugp. 15d., 
8 vai. vakare, Wodmano 
svetainėje. 

Visi nariai kviečiami pri- 
būti 

Dr. K. Drangelis, 
Laisves Varpo Kom. Sekr. 

CICERO, ILL PRANEŠI- 
MAS. 

Lietuvių Republikonų Kliu- 
bo atsibus labai svarbus susi- 
rinkimas seredos vakare, rug- 
pjuč'o 13 d., lygiai ant 8nių 
vakare, Tamaliunienės svetai- 
nėje, 1447 So. 49th Ave. 

Visi nariai kliubo malonėki- 
te atsilankyti. Yra tai]) pat 
kviečiami ir kiti prisirašyti 
prie to kliubo, ypatingai visi, 
kurie turi tiktai pirmas popie- 
ras. Męs pa!gelbėsime vi- 
siems išimti antras popieras. 

J. Karpus, pirm., 
J. Rainis, rašt. 

"BIRUTĖS" REPETICIJA 
"Birutes" dainų repetici* 

ja jvyks rugp. 13d., 8 vai. 
vakare, Mark "VVhite Sąuare 
svet. Malonėkite visi pirbu- 
ti, nes taipgi bus dalinamos 
rolės oper. Carmen. 

Valdyba. 
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant --urų, L*ntŲ, Rimų Ir 8toflams PopIar?c 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų ii vidaus, po $1.50 uk; jalioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-30o« SO. HAL3TED STREET, CH1CAGO, [LL. 
iiiiiiiiiii«miiinm> ...— 

¥»r*VWVW 

LIBERTY BONDS 
C ASH Męs perkame Liberty Bondg u 

jiflną "Cash"' verte. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nno 9—6 
U tarai n kai s K et vergais 1: 
Subatomlg 9—9. tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 

PRANEŠIMAS 
Palaimntos Lietuvos Dr-tės. 

Kiekvienas ilgai streiku >- 

jautis narys, kuris reikalauja 
pagelbos, malonės ateiti 'sere- 
J. )s vakare, rugpjueio 13 d., 
apie 8ta vai. vakare, į Mali- 
nausko svetainę, kampas 1(J- 

tos ir lialsted gatvių. Nariai, 
kurie darodvs, kad pinigiška 
pagelba jiems yra reikalinga, 

[bus aprūpinti mušu df-stės. Vi 

[si atneškite su savimi Draugy- 
stės ir Unijos knygutes. Visi 
pinigai bus išdalyti ant šio su- 

sirinkimo. Kito susirinkimo 
nebus patol, pakol ne susirink- 
sime daugiau pinih,Į. 

Komitetas. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ. 

Mašinistų ir bene molderių. Krjip- 
k:itės j Brass Brass foundry 4ima 
ir Emorald Ave. 

MAGNUS M ETA L CO. 

KAS NORI TURĖTI GRA- 
ŽU MALEVOTĄ PAVEI- 

KSLĄ 
tegul moto Adomą Kazakevičių. Jis 
dabar lankos] pa Mich. ir Ohio val- 
stijas, priiimdamas puveikslus ant 
užsakymo. 

Negalėdami su juo matytis rašy- 
kite. 

Ad. Kazakevičius, 
1712 S. Union Ave., 

Chicago, III. 

Pa j ieškau kambaraio. Geistina 
kad butų kambaris šviesus su 

elektros šviesa, nes myliu žie- 
mą pasiskaityti ir parašyti. No 
rėčiau, kad ant Bridgeporto ka 
me nors astųsi. Malonėkite pr.1 
nešti. St. Rimkunas, 3149 So. 
Halsted St. Tel. Yards 7282. 

Pajieškau savo pusseserės 
Anastazijos Klimiutės. Pa- 
eina iš Kauno rėdybos, Ra- 
seinių apskričio, Girkalnės 
parap., Kaimo žagraužių. 
10 metų girdėjau gyveno 
Philadelpijoj, o dabar neži- 
nau kur. Meldžiu į patį ar- 

ba kas apie ją žino pranešti 
man šiuo antrašu: Anelė 
Klimitė, po vyru Žilienė, 
614 Market St., Kenosha, 
Wis. 

Pajieškau savo pažįstamų 
Stepono Labanausko ir Mag 
delenos Maisatės, abu pa- 
eina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Vaiguvos parapijos, 
Aš Aleksandra Šimkus, pa 
cinu iš Kilonių kaimo, An- 
tano Šimkaus sanus. Meld- 
žiu atsišaukti arba kas ži- 
note pdauoti jų adresu. 
Alex Šimkus, 723 Van Bu- 
ren St., Minneapolis, Minn. 

Pajieškau dviejų pusbrolių 
Franciškaus ir Antano Per- 
laičių. Tegul jie patys atsi 
šaukia. Anna Laukaičiute, 
1712 S. Union Av. Chicago. 

Parsiduoda Grosernė ir Ice 
Cream Soda įstaiga už la- 
bai mažą prekę. Kas myli 
tokį biznį, kreipkitės antra- 
šu: 3437 S. Morgan St., Ciii 
cago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
dviejų lubų plytų namas (cottage) 
netoli nuo Slock Yardų. Parsiduoda 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimu. 
Klauskite 5252 Indiana Ave., arba 
"Lietuva" klauskite pono šerno. 

PROGOS DARBININ- 
KAMS. 

$1375 už 4 kambarių plytų namą. 
)cottage) 
$3500 už 2 lubų augščio plytų namą. 
$3700 už 6 kambarių namų su liotu. 
$4200 už 3 lubų namų. 

Visus augščiaus minėtus namus 

parduosime ant labai lengvų išmokė- 
jimų. Atsišaukite greitai. 

PAVELCHIK, 
1948 West 35th St., 

SKOLINU sPINJGUS 
mt antro morgefiio labai prieinamo- 
ois sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
Inti pinigai, tegul atsilanko i oflsi- 

H. EPŠTEIN, 
ioom 708; 5 No. LaSalJe 
telefonas Franklln 2803. 

M O R I N T \ E J I PIRKTI 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUčŲ PAČIU DAR30 PAGAL 
NAUJAUSIA MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND ,WENUE, 
TELEPHONE DROVER 4828 

DAR VIENAS PIGUMAS 
BARGIINO KAINOJE 

V-A PARANKŲ NAMĄ, 8802 
Princeton Ave, 4 kambarių namelis 
ant mūrinio fundamento, 7 pėdų bei.«- 
mentap. su išgręžtu augštu, kurj gali- 
ma p' rbudavoti j 3 kambarius. Aržuo- 
lo ppdirbimas. Toiletas, viskas gera- 
me padėjime. Lotas 25x125 pėdu j 
a'.'.?y. Kaina $1,500, Aadara, 

McCLUN. 217 W. 63 rd St. 

Phone Wentworth 1845 

"SEKRETU 
KNYGA" 

Utbai yra naudinga ir reikalinga, dė- 
lei Tavęs kožno skaitytojaus: ypač 
ženotiems, vaiky narna ir merginoms 
Knyga laimes ir sveikatos?... Prisius- 
kite dvi po 3 centus pačtos štempas 
ta syk matysi kokia?... Rašykite pas- 

S. M. Calvin; I'. O. Box 95; 
lJedford, Ohio. 

šita knyga tik ka tapo išleista,, per 
įdomus specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas pirmiau.--, siu- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderiu. 

Pranešimas. Kg f 
Chicagii, laikinai priiminėju li 
gonius savo | «■ gyvenimo viero- 
jc: 3125 \\r. 38lh St., arti Kci 
zie Ave. Kai]) greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant piet- 
vaka irkampo Leavitt ir 2? 
gatvių. Yal.: nuo 4 iki 7 va'.-. 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinley 4988. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

■Mokykla..; Mokinama: angliškos lr lietuiiikos ka'.uų, aritmetikos. Lnvftvedystžs, stenografijos, tf- pevvritini/. prklyboa teisių, feuv. Vilit irto r i- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinėi 
ekonomijos, pilletys'ėi dailiarašystCs. Mokinimo valandos: r.uo 9 ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakarais nuo 6 iki 10. 
8106 S. Halsted st., Chicago 

-——-—— 

VALENTINE DRESSMAKtNG 
COLLEOE 

Mokina siuvimo, tirpimo, dtaiEttltig 
dlenoml* lr vakarais dėl bizuio u 
namų. Paliudijimai IšduodaTi lr vie- 
los parūpinamos dykai. Atsilankykite arba rašykite, o m§e paslstongslme 
suteikti Jums patanm*. 

SARA FATEK, Principal 
2407 W- Madlton *t. 

Pradėk Naujus Metus su 'obulu aidu r« 
gijimu, taip. kad :u<->".• aapialeistumci ocr « 
•ua metus, kas tia ;,aii uuti naudinga. Gerai pritaikinti aJmiial prašalins akiu *j 
galvos skaud&jiir.us, irumparegyitl Ciba tsti 
rcg-j ot4 praSaliuama. pasitarkite su mani- 
priež einant kur kitur. Egzamlnacija DVivA 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. CHICAG' 
Kampas >t®» Gatvės. 

3iios lubos, viia ^latt'o aptiekob, Tftroyklt> 
i i«uc Duraša 

Valandos: nuo 9tus vai. »yto iki T> vai. vak. 
N'edėlinj t.du *»>. i>m iki Ii vai. dienas. 

Užsigavimai gal nisi- 
tikt netiketai — bukite 
prisirengę 

1 Pain-Expeil£r 
greit nutildo skaustu^ 
lino sumušimu. imsi- 
gremdlrau ir išsisuk imu. 

ZlurpkitP, knrf Imtu 
sn INKARO ženklu! 

Gnlinia pnut visose 
nptiekoiio už :i.'c ir <J5e 
nrlm iSslsiuidiiit nao 

F. AD. RICHTER &. CO., 
326-330 Broidway, Ncw York 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3VSENEJU3I03 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 ir i lkl 9 
vakarais. 

3303 S0. MOftGAK STREET 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos: 

1. Akyvi apsireiikimai svietę. Kurie nori sužinoti, i^ko darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai ant ko jie lai- 
kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laiku kank:niino Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman o. 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis ta.n tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
'Lietuvos" i8')9 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuviu yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $1.00 
fa pati audimo apdarais $I*7S 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. T!p;t, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga s.; daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir 1.1. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istorija Pusi. 
209, kaina 75c« 
Tapati audimo apdaruose $1.50 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. Šliupas, M. I). Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta- 
tutas Zigmonto L Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lie- 
tuva susijungė su lenki ja ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajorai šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapi ij 552, kaina .... $2.00 
Ta pati audimo apdaruose $3.00 

8. Raštato Istorja. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tnutų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i-5C Ta pati su audimo apdrais * $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo nora ir 1.1. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 Ta pati audimo apdanuose -1.75 

10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monij darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, Iš įvairiu šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.50 
12. In^ependance <\jr the Lithuania nation >by T. Norus and J. Žilius. Issued by Litlinanian Nationol Council in U. S. of America. 

\Vashington D. C. Price 25c. 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne- 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- kis. Kaina 25c. 

14. K^ip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- nami knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- 
laikyti kuną sveik-i ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

&5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijo naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems-per save mokinties. Papiercs kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso s\ieto kulturos istorija, tri- jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- si atsitikimai anioiešti Daveikslai* k-nin imt-m' .z:.. 

0 pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- kalbas aiba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- do T. M. D. Pusi. 96, kaina 
50c. Ta pati audimo, apdaruose 75c. 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: orlaivių. Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 

T. M. D. Pusi. 142 kaina 
25c. Ta pati gražiais viršeliai *oc 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaiso Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimas] nuo pat menkiausių iki didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina 50c. 
20. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, mo- 

kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c. 
ai. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po vandeniu jūrių gilumoje, šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, kad tada jie buo pasakoj imi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai išsipildė. Šindieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik,* tokius stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų uic nu rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mety išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211. kaina $i.oc 
22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinki lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas :iviliznoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų vastis kiekvieno lietuvio namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 Fa pati gražiais audimo apdarais $1.50 
23. The Fraternal Age. The Troblems of Peace and The Right» )f Little Nations. Šita maža knygelė yra labai veria išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais Jžsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo caiminams amerikonams. Kaina — 

'J* 
24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—7915 metu. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metu buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ym lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poško«, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 
"L I E T U V A" 

3252 South Morgan St., CHICAGO, ILL 
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