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Talkininkai nesusitai= 
ko del politikos Rusijoje 

Tikisi sumušti bolševikus į 
metus laiko 

Ebert priėmė prisieką kaipo Vokie- 
tijos prezidentas. I 

LENKIJA, NUOLATINIS 
PAVOJUS PASAULIUI,— 

ŠLEŽEVIČIUS 
Kaunas, rugp. 20 d. (per 

Kopenhagą rugp. 22 d.) — 

Man šiądien gavus progą 
pasimatyti su užsienio san- 

tikių ministerių, p. Šleževi- 
čiumi, jis šitaip užreiškė: 

"Lenkija virsta antrąją 
Austro-Vengrija ir nuolati- 
niu pavojum pasaulio tai- 
kai. Męs pilnai paremiame 
etnografinę Lenkiją, bet 
kuomet lenkai užima Gardi- 
ną, kuris pirklauso baltgu- 
džiams; Vilnių, kuris pri- 
klauso lietuviams; Minską, 
kuris išimtinai yra baltgu- 
džių ir Lembergą, kuris pri- 
klauso rusinams, ir stengia- 
si užimti Vitebską, kuris 
yra latvių, ir ukrainos dalis, 
neminint jau apie vokiečių 
ir čechų žemes, tai jie tve- 
ria naujus Balkanus. 

"Lenkų imperija su 40, 
000,000 gyventojų niekuo- 
met nebus stipri, kadangi ji 
turi 18,000,000 lenkų, o vi- 
si kiti gyventojai susideda 
iš lietuvių, baltgudžių, ukra 
iniečių, cechų, vokiečių ir 
žydų. Tokia Lenkija bus 
amžina europinio militariž- 
mo gūžta. Francija geidžia, 
kad Lietuva butų priskirta 
prie Lenkijos, bet męs atsi- 
sakome buti dalimi tos val- 
stybės, kuriai anksčiau ar 

vėliau yra lemta žuti. 
"Lenkai kur tik nueina, 

ten įveda persekiojimus. 
Vilniuje, kuris nuo 13 šimt- 
mečio buvo kulturine ir eko- 
nominę Lietuvos sostine, 
lenkai suaršetavo musų vi- 
suomenės žmonės, suardė 
musų augštesniąsias mokyk 
las ir labdarybės įstaigas, 
uždarė knygynus, išvežė 
brangesinuosius daiktus ir 

apiplėšė šalį, panaudodami 
tą pačią sistemą, kokią vo 

kiečiai vartojo užimdami ši 
tą kraštą. 

"Kartų kartais lenkai pe- 
reiclinėjo damarkacinę lini- 

ją, taikos konferencijos nu 

vestą ant Lietuvos žemės ii 

užgrobė naujus musų šalies 
plotus. Lenkai, kurie yra a j 
ginkluoti francuzų ginklais 
ir turi moralę Francijos pa 

I 
ramą, pamažu ryja mus. Jie, 
vėl atėjo trisdešimts mylių I 
šiapus demarkacinės linijos 
be jokio dangstymosi bolše- 
vikų nuginklavimu, kadangi 
bolševikų nėra Suvalkų gu- 
bernijoje. 

"Męs esame pavesti musų 
priešų malonei ir negauna- 
me pagelbos nuo talkininkų 
net prieš vokiečių užėmimą 
musų pusė šalies. Žmonės 
kenčia nuo vokiečių ir rei- 
kalauja, kad jie apleistų 
juos. Vokiečiai išeitų, jei 
talkininkai jiems prisakytų, 
bet kol kas jie tokio prisa- 
kymo negavo ir nematyt, 

j kad talkininkai nori, idant 
vokiečiai išeitų. Tokiu budu 
męs esame palikti kovoti su 
vokiečiais ir bolševikais. 
Musų vienintelė viltis yra 
Suv. Valstijose, kurios gali 
suprasti musų troškimą lais- 
vės." 

TALKININKAI NESUSI 
TAIKO DĖL POLiTIKOS 

RUSIJOJE. 
Paryžius, rugp. 22 d. — 

Talkininkai vis dar nesusi- 
taiko de] politikos Rusijoje. 
Dabartiniu laiku rumunams 

pavykus nuversti vengrų ko 
munizmą. talkininkai pra- 
dėjo linkti prie atnaujinimo 
pastangų nuvertimui bolše- 
vikų, bet kokios tos pastan- 
gos bus, tai kitas dalykas. 

Tarp Francijos ir Angli- 
jos matoma yra aiškus nesu 

sitaikimas tame. Abidvi no- 

rėtų matyti, kad Ukraina ir 
pabaltmario tautos pagelbė- 
tų nuversti bolševikus, bet 
Francija matomai yra prie- 
šinga pripažinimui joms ne- 

pirgulmybės už tai. Franci- 
ia drauge su rusais tautinin- 
kais norėtų matyti Rusiją at 

statytą čiela, išskiriant Len- 

kiją ir Suomiją. Angliją gi 
priešingai, norėtų, kad tos 
tautos gautų neprigulmybe 
Francija bijosi, kad padary- 
ta Rusija neatsilaikis prieš 

| Vokietiją ir Vokietija pa- 
jims valdyti neprigulmingas 
i valstybes. Anglija matomai 

' mano, kad ji pati valdis vai 
stybes, jei jos bus sutvertos. 

; Antra vertus, Rusija yra se- 
'' 

nas Anglijos priešas Ązijc 

je, todėl Anglijai maloniau 
yra matyti suskaldytą Ru- 
siją. 

Pas rusus tautir Inkus yra 
ginčų sulig to, kaip toli len- 
kams galima leisti eiti va- 

j karų linkui į Lietuvą ir Balt 
jgudyją. 
TIKISI SUMUŠTI BOLŠE- 
VIKUS Į METUS LAIKO 

Paryžius, rugp. 21 dieną 
Pasekmingas Denikino žygis 
|)i?tu Rusijoje, imant drauge 
su anglų laivynu užpuolimu ant 
Kronstadto, su lenkų ir šiaur- 
vakarines rusų kariuomenės 

judėjimu prieš bolševikus, la- 
bai atkreipė j save taikos kon- 
ferencijas ratelių domą. Ru- 

sų politinis komitetas Paryžiu- 
je tikisi, kad visuotinas judė- 
jimas prieš bolševikus turės 
pasisekimą, dar žiemai neatė- 

jus, nežiūrint Kolčako nepasi- 
sekimų rytuose. 

Sulyg komiteto apturėtais 
pranešimais, Denikino karei-' 
vijcs maršu >ja ant Kievo, pąfcį 
ėmę Chersonę ir Nikolajevą.' 
Nu > Kievo j rytus jos paėmę 
mažne visus svarbiuosius gelž 
kelių centrus iki pat Volgai. 1 

EBERTAS PRIĖMĖ PRI- 
SIEKĄ KAIPO VOKIETI-, 

JOS PREZIDENTAS. 

Londonas, įugp. 22 d. 
Žinių agentūros telegrama is, 
YYeimaro šiądien praneša, kad 
Friederick Ebert be jokių ce- 

remonijų priėmė prisieką sulig; 
nauja vokiečių konstitucija.' 

Prezidentus pasakė kalbą, ku- 
rioj jis užreiškė, kad svarbiau- 
siu naujosios Vokietijos prin- 
cipu bus "laisvė ir tiesa." 

ATGABENO HAMMOND 
400 STREIKLAUŽIŲ. 
Hammond, Ind., rugp. 22 

d. Vakar »laivu atgabeno 
Hammond 400 streiklau- 
žių ir nuvedė juos į didžiu- 
lį Standard plieno kam 
kompanijos fabriką. 

Streikininkai buvo susi- 
rinkę pas fabriko vartus 
tuo tikslu, kad neįleidus 
sreiklaužių vidun, bet riau- 
šių nebuvo, kadangi daug 
milicijos stovėjo. Gov. Good 
rich pasiuntė Hammondan 
vienuolika kompanijų India 
nos milicijos. 

Kompanijos viršininkai 
tvirtina, kad bus atgabenta 
daugiau streiklaužių, jei 
streikininkai savo masiniuo-^ 
se susirinkimuose šiądien j 
po pietų nesutiks priimti j 
kompanijos pasiųlinimų. 
Kompanija siųlo 7 nuošim- 
čius daugiaus algos. Vietos 
unijos sekretorius William 
Vincent mano, kad streiki- 
ninkai nutars priimti kom- 
panijos pasiųlinimus. 

PITTSBURGO GATVEKA 
RIU TARNAUTOJAI I 

STREIKUOSIĄ IKI GA- 
LUI. 

Pittsburgh, rugp. 22 d. 
Šiądien vietos gatvekarių 
darbininkai nutarė streikuo 

t j iki galui. Miesto ir aps- 
kričio policijos skyrių na- 
riai prisirengė tam, kad su- 

teikus tinkamą apsaugą, 
o Pittsburgo gatvekarių 
kompanijos rengiasi paleis- 
ti 'larus. Biznio organiza- 
zijos rengiasi prašyti gov. 
Sproul, kad jis suteiktų dau- 
giaus apsaugos, jei butų rei 
kalas. 

AKRONO MAŠINISTAI 
REIKALAUJA DOLERIO 

Į VALANDĄ. 
Akron, O. rugp. 22 d. 

Akrono unijiniai mašinistai 
šiądien sustreikavo, reika- 
laudami keturių dešimtų ke 
tūrių valandų sąvaitės r pa- 
kėlimo algos iki $1. i valan- 
dą, antra ir trečia permai- 
na, kad dirbtų tik 40 valan- 
dų į savaitę, o gautų užmo- 
kėti už 44 valandas. Pa- 
gelbininkams reikalauja 64 
centų į valandą ir panaiki- 
nimo bonusų ir premijų sis- 
temos. Streikuoja 3000 dar 
bininkų ir 24 dirbtuvės gal 
turės sustoti. 

DAUGIAUS KAREIVŲ 
SIUNČIAMA MEKSIKON. 

Marfa, Tex., rugp. 22 d. 
Šį vakarą daugiaus raitųjų 
kareivių gavo paliepimą ap- 
leisti upę. Jie gal susijungs 
su baudžiamąja ekspedicija 
ir pakeis dalį dabar veikian 
čių Meksikoje. Kiek karei- 
vių siunčiama ir kokion vie- 
ton nesakoma. 

Lietuvos Laisves Varpo Išleistuvių Dienoje 
Apie 6 valandą po pietų 

IŠEIS 

Eitra "LIETUVOS" Numeris 
EXTRA "LIETUVOJE" RASITE: 

1. Didelį Laisvės Varpo Paveikslą su Columbia, Lietuva, 
kareivių ir jūreivių, 

2. Nuodugnų Parodos Aprašymą, 
3. Kalbėtojų prakalbas, 
4. Specialiai paruoštus žingeidžias straipsnius ir veik viską 

kas dėsis 7 Regiment Armory. 

VISI NEDELiDJ PIRKITE EXTRA "LIETUVA" HES KITAIP GAILESITĖS 

EXTRA "LIETUVĄ" PIRKITE ŠIOSE VIETOSE: 

Ant Bridgeporto: 
"Lietuvos" ofise, 3253 So. 

Halsted Street 
"Lietuvos" Stotyje, 3151 S. 

Halsted Strreet. 
J. Sarpalius, 3210 S. Wal- 

lace Street. 
Ant Town of Lake: 

A. J. Kareiva, 1805 W. 46th 
Street. 

Ant West Side: 
Pov. Bagdonas, 2212 W. 

23rd Street. 
Ant Brighton Park: 

P. Gečas, 2502 W. 45 Place. 
Ant Noilh Side: 

V. Šliautens, 1615 N. Wood 
Street. 

Cicero: 
Al. Rimkus. 1332 S. 49 ct. 

KAIP DALYVAVUSIEJI, TAIP IR NEDALYVAVUSIEJI 
LAISVĖS VARPO IŠLEISTUVĖSE 

¥fsl N*d*Hoįe Mrklt# Ixfrsi "Lteiuva" 

$100,000 NUOSTOLIU PA 
DARĖ DEBESIO PER- 

TRUKIMAS 

Uniontown, Pa. rugp 22. 
d. — Connellsvilles koksų apy- 
gardoje šiądien rvtmetyj parl- 
rukęs debesys padarė nuosto- 

lių už daugiau kaip ^100.000: 
kasyklas užplovė vanduo, tro- 

bos, gatvekarių ir gelžkelių bė- 
giai tapo nunešti. Pasigenda- 
ma kelių žmonių. 

SOVIETINĖS KAREIVI- 
JOS VEJAMOS VISA 

LINIJA. 
Kopenhaga, rugp. 22 d. 

Lenkų vyriausioji žinyba Va* 
savoje skelbia, kad lenkų ka- 
reivijos uždavę didelį smūgį 
bolševikams ir lenkai jas veja- 
si visur. 

Rovnos tvirtovė Volynijoj 
perėjo į lenkų rankas po smar- 

kaus mūšio. 
Nuo Minsko į rytus lenkai 

pasiekę Igumeno-Dortyno li- 
nijos. 

Lenkai matomai eina į šiau- 
rę ir į pietus nuo Pripetės pel- 
kių, kurios yra rytinėje Lietu- 
vių Brastos pusėj. Igumen yra 
40 mylių nuo Minsko i rytus. 
Rovno yra viena trikampio 
tvirtovių pietrytinėj Volynijoj, 
Kitos dvi Lutskas ir Dubno 
teko lenkams seniaus. 

SUV. VALSTIJOS PANAU 
DOS VOKIEČIŲ LAKSTY 

TUVUS PASIENYJ. 
D&yton, 0. rugp. 22 d. 

Du vokiečių lakstvtuvai Fok- 
ker. modelio šiądien tapo nu- 

siųsti į Mount Cleriens, Mieli., 
o iš ten busią siunčiami Mek- 
sikos pasienin. Šituos laksty- 
tuvus amerikiečiai paėmė ka- 
rėje; :ią savaitę ištyrė jų stovį. 

SUV. VALSTIJŲ KAREI 
VIAI TOL BUS MEKSI- 
KOJ, KOL JIE BANDI- 

TUS VYSIS. 
Ma/fa, Tex., rugp. 22 d. 

Pietinio departamento va- 

das, maj.-gen. Dickman šią- 
dien užreiškė, kad Suv. Vai 
stijų baudžiamoji ekspedioi 
ja, besivejanti Renterijos 
banditus, suėmusius au 
Amerikos kariuomenės la- 
kunus ir pareikalavusius iš- 
parko už juos toliai pasiliks 
Meksikoje, kol ji banditus 
vysis, jei priešingo paliepi- 
mo nebus iš karės skyriaus. 

Gen. Dickman nelabai su 

sirupinęs Meksikos valdžios 

protestu prieš A.merikos ka- 
reivių įsiveržimą; jis vadi- 
na jį "tai paprastas rude- 
ninis protestas." 

JUOZAS ATSISAKĖ NUO 
VALDYMO VENGRIJOS. 

Paryž/us, rugpjučio 22 d. 
Kunigaikštis Juozas atsisakė 
būti galva vengrų valdžios ir 
išvažiavo iš Budapešto; šitą 

praneša Vienuos telegrama 
Radio agentūrai. 

Kun. Juozas buvo paėmęs 
valdžią j savo rankas po trum- 
oo administravimo premiero 
fuliaus Peidl'o, kuris buvo su- 

daręs socialistų kabinetą kada 
Bela Kuno valdžia buvo nu 

versta. 

Juozo valdžia buvo skaito- 
ma neatstovaujančia šalies ir 
atgaleiviška, žadėjusia net mo- 

narchiją atsteigti. 

CRANE'O STREIKININ- 
KAI SUDAUŽĖ KARĄ IR 
SUŽEIDĖ DARBNINKUS 

Chicago, 111., rugp. 23 d. 
Streikuojantieji Crane'o 
kompanijos darbininkai va- 
kar po pietų sudaužė plyto- 
mis karą. Jie išdaužė visus 
langus kare, sunkiai sužeidė 
du vyi'u, lengviau sužeidė 
4 moteris, o kitus smagiai 
išgąsdino. Tas atsitiko ties 
Kedzie Ave. ir W 32 gat. 

Willam Garbė, 1100 N. 
Wood gat, ir Irving Hobek, 
560 W. 14 g. buvo parmuš- 
ti plytomis ir juos apžiurė- 
jo dirbtuvės gydytojas. 

šešios savaitės tam atgal 
7,000 Crane'o kompanijos 
darbininkų sustreikavo, pa- 
reikalaudami didesnių algų 
ir kitų sąlygų. Kompanija 
atsisakė išpildyti jų reikala- 
vimus; ji sustatė savas są- 
lygas ir laiškais išsiuntinėjo 
savo darbininkams, kviesda 
m a grįžti prie darbo tuos, 
kurie jas prims. Pereitą ket- 
vergą atsišaukė apie pusė 
streikavusių darbininkų ir 

jie, saugojami policijos pra 
dėjo dirbti. Streikininkai ne 

galėdami prie streiklaužių 
prieiti pas dirbtuvę, saugo- 
jo juos iš toliaus ir taip at- 
sitiko aprašytasis užpuoli- 
mas. Policija sakosi nežino- 
jusi apie jį. 

BELA KUN NAUJAME 
KALĖJIME. 

Vienna, rugpjučio 22 d. 
Austrijos valdžia delei kaimie- 
čių protestų iškėlė vengiu 
munistus Bela Kuną, drą 
Landlerį ir Herr Polirą i.š se- 

no malūno Thaya klonyj, kur 

jie buvo kalinami, į naują ka- 

lėjimą, bet kokioj vietoj nepa- 
sakoma. 

ANGLIJA JIEŠKO RINKŲ 
RUSIJOJ. 

Kopenhaga, rugp. 21 d. 

j Sulyg "National Tidende" 
'Anglija nori gauti gelžkeli- 
nę koncesiją per Estoniją, 
pasiekimui Rusijos rinkų. 
Laikraštis priduria, kad 
Anglija nori nuomuoti Da- 
go ir Oeselio salas Baltosio- 
se jurose pastatymui komer 
cinio uosto. 

ALGOS STOVI UŽPAKA- 
LYJ 10 NUOŠ. 

Albany, N. Y., rugp. 22 
d. — Nors vidurinis savaiti- 
nis dirbtuvės darbininkų už 
darbis pakilo 82 nuoš. nuo 

birželio 1914 m. iki birželio 
1919 m. bet maisto kainos 
paki:-„ nuos. per ią patį 
laiką; šitą praneša valstijos 
pramonės komisija. 

AMBASADORIUS GREY 
IŠVAŽIUOS AMERIKON 

RUGS 16 D. 
Londonas, rugp. 21 d. — 

Naujasis Anglijos ambasa- 
dorius Suv. Valstijoms gra- 
fas Grey išvažiuosiąs New 
Yorkan rugs. 16 d. 

ORAS, 
Chicagoje ir apielinkėje: 

Subatoj apsiniaukę. 
Augbčiausia temperatūra 

vakar 93 laipsniai. 
Saulėtekis, 6:06 vai. ryto; 

saulėleidis, 7:39 vai. vak. 
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DELEI LIET. GELBĖTI DRAUGIJOS 
VEIKIMO. 

Visiems amerikiečiams jau žinomą, kad Lietuvių Seimas Chicagoje užtvirtino 
Daktarų Draugijos sumanymą tverti Lietu- 
vai Gelbėti Draugiją arba Lietuvos Rau- 
donąjį Kryžių. Ta draugija tuojaus po sei- 
mo pradėjo veikti ir į tą'trumpą laiką jau 
surinko nemažą pašalpą. 

Dabar tos draugijos Centrale valdy- 
ba nutarė tuojaus visus pinigus išsiųsti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. L Gelbėti 
Draugijos viršininkai sako, kad yra nutar- 
ta Lietuvon siųsti gydytojus ir nurses, taip- 
gi medikamentus. Bet kol tą viską priruoš 
ti, kol suorganizuosi, tai laiko nemažai 
prabėgs o tenai kas valanda reikalinga 
pagalba. Taigi ir nutarta ant greitųjų pa- 
siųsti tiek, kiek yra surinkta aukų. 

Tokiu L. Gelbėti Draugijos pasielgi- 
mu tegalima tiktai pasidžiaugti. Ji daro 
viską kas jos galėję. Todėl visuomenė 
matydama, kad ištikro ši draugija stovi 
augštumoje savo pareigų, privalėtų kolab- 
jausiai remti, dėti pinigus. 

Čia turime priminti ir. apie ftaudon^jį 
Kryžių, kurį organizavo Tautos Fondas. 
Taip vadinami katalikų laikraščiai po ke- 
lis kaitus rašė, kad jie pirmiau pradėjo 
pinigus linkti, bet pasiųsti Lietuvon jie 
dus paskutiniai. Dar jei kokios, tai rei 
kės advokatų, kad tuos pinigus išreikalauti, 
kad jie butų pasiųsti Lietuvon kaip kad 
kun. Ambrozaičiui prisėjo daryti. 

Nors ant galo lietuviai atslurkite, kas 
ištik rujų nori Lietuvą šelpti ir kas tik var- 
dan Lietuvos varo sriovės darbą. 

PLIANUOJA LIETUVOJE NAUJĄ 
VALDŽIĄ. 

Chicagos dienraštyje "Herald-Exami- 
fier" skaitome įdomią žinią: 

Worcester, Mass. rugpjueio 20 d. 
Lietuvių Tautos Taryba šiądien išrin- 
ko p. Julių B. Kaupą iš Chicagos, kai- 
po specialį atstovą prie taikos konfe- 
rencijos Paryžiuje, kad jisai jai pa- 
paaiškintų Amerikos lietuvių pažiūras 
į Lietuvos valdžią. Yra taip pat pla- 
nuojama, kad p. Kaupas važiuotų Lie-: 
tuvon pagelbėti naujos valdžios įstei- 
gime". 
Indomi ta žinia tuomi, kad Romuvos 

partijos atstovas Mastauskas vyko Euro- 
pon ir iš to išėjo žinomos pasekmės; pas 
kiau vyko p. Česnulis, irgi žinomos pasek- 
mės, dabar vyks Kaupas irgi iš to niekas 
neišeis. Romoviečiai tai juk vaikėzų kli- 
ka, kuri katalikų visumenę dezorganizuoja. 
Ir dabar, kuomet Amerikos lietuviai kata- 
likai tu: i du savo aiškiu atstovu Paryžiu- 
je: kun J. Dcbužį ir kun. Žilių dar siun- 
čia trečią. 

Šitokis Kaupo pasiuntimas tai kata- 
likų išreiškimas nepasitėjimo kunigais 
Dobužiu ir Žilium juk ji1' kaipo Amerikos 
lietuvių katalikų atstovai geriausiai gali 
išreikšti amerikiečių katalikų pažiūras. Jei 
jie negali tokių pažiūrų išreikšti, jei tam 
reikalingas p. Kaupas, tai. kam dar kun. 
Žilių su kun. Dobužiu išsiųsta Paryžiun. 

Bet jei jau važiuos p. Kaupas Pary- 
žiun išreikšti amerikiečių lietuvių pažiūras, 
tai lai išreiškia, o nemeluoja. Lai išreiškia, 
kad Amerikos lietuviai pilniausiai Pasitiki 
Lietuvos valdžia ir j^s atbtovybe Paryž/uje. 
Lai pasako, kad amerikiečiai remia ir rems 

Lietuvos valdžią. Lai praneša, kad iki šiol 
n ei vienas Amerikos lietuvių tautininkų 
ar katalikų laikraštis ar organizacija kitaip 
neigsi reiškė, kaip tik pilna pasitikėjimą 
L/'etuvos valdžia. Jeigu p. Kaupas, kitaip 
išsireikštų, tai jis meluotų 

Apie važiavimą Lietuvon tvąrti naują, 

valdžią męs susilaikome nuo komentarų, 
nes mums nėra ganėtinai aišku, nors pri- 
verčia gerokai užsi mąstyti. 

ĮSPŪDŽIAI APTURĖTI KAUNE. 

Būdama Kaune grafienė (Turczyno- 
\vicz) buvo lietuivų valdžios viešnia Me- 
tropole viešbutyj. Su ja buvo p-le Mary 
Lanthrop Benton, per 18 metų mokinosi 
lotynu kalbos Smitho kolegijoj, o dabar 
yra Carltono kolegijos prezidentė, Carito- 
ne, Minn. Jodvi abi atstovavo Amerikos 
J. M. Kr. draugiją. 

Grafienė pasakojo: 
"Vieninteliais likučiais senovinės pui- 

kybės, pasiliekančiais Metropole viešbutyj 
yra siaura juosta raudono pliušo ant di- 
džiųjų laiptų mahogėninės tvorelės. Laip- 
tų pasisukimą saugojo lietuvių kareivis su 

kulkasvaidžiu. Kitas kulkasvaidis stovė- 
jo karidoriuje arti mūsų kambarių. Nei ma- 
traso nei baltinių nebuvo ir bandyti tokiuo- 
se atsitikimuose pasitaisyti sau kuog'Tiau- 
siai yra begalo sunku. 

"''Aš norėčiau, kad galėčiau aprašyti 
musų velykini balių tame viešbuty j. Męs 
neturėjome velykų apvaikščiojimo taip il- 
gai, kad tame jsigeidime, su kuriuo žmonės 
r'ngėsi prie jo buvo savo rūšies graudu- 
mas. Įsivaizdinkite sau kaip atrodytų ame 

rikinis balius nei vienai moterų per penke- 
rius metus nepirkus nei naujų drabužių, 
nei čeverykų. Be to r°ikia atminti, kad 
karei užėjus visos turtingosios moteris iš- 
tuštino savo skrynias beaprengdamos ne- 

turinčius. Atėjus laikui apsitaisyti baliun, 
keisčiausi daiktai pasirodė iš drabužių. 
Karės ministerio pati apsitaisė keista se^ 
na šilkine šleb(\ Visokis pasistengimas 
pasirodyti elegantiškai buvo patetingas. 
Aš netik geriau apsitaisiau už kitas, kadan- 
gi mano drabužiai buvo Berne. Moterįs 
daugiausiai buvo apsiavę popieriniais čeve- 
rykais supintų žolių padais. Aš turėjau kra 
beli pudros, kuri visomis labai patiko. As 
jums sakysiu kad tie vyrai ir moterįs gali 
.šokti. Oi, oi, kaip jie gali šokti! Męs ban- 
dėme užmiršti savo kliūtis ir męs turėjome 
puikų laiką. 

"Bet aš nemačiau jokio sujudimo, ku- 
ris grąžina seną džiaugsmą vaikų veidams. 
Jie užmiršo žaisti visai. Seiliaus vaikai sn 

tikdavo mus su nusišypsojimu ir sakydavo, 
'Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus'. Da- 
bar jie bėga ir slepiasi išsigandę, pamatę 
svetimą". 

Pernai ži''mą grafienė prieš savo iš- 
važiavimą iš Paryžiaus į Lietuvą susitiko su 

kunigaikščiute Katrina Radziviilutė, apsi- 
vedusią su grafu Tiškevičiumi. Abudu yra 
lietuviai ir apsivedė jiedu Petrograde, bet 
jaunamartė niekad nematė savo Raudon- 
dvario, savo vyro prosenių namo arti Kau- 
no. 

"Ji prašė manęs nu°iti ir pažiūrėti se- 

noja rumo ir paskui papasakoti jai kas ten 
beliko nuo karės. Ir aš nuėjau. Visa, ką 
aš pamačiau tai krūvą akmenų ir pelenų 
viduryje tos vietos, kur kadaise buvo gra- 
žus parkas. Sunaikinimas to rumo buvo 
;aip pilnas, kaip aš tik galėjau kur maty- 
ti; graži vieta buvo baisiai sunaikinta. To- 
ii vieta pirmiaus garsėjo daile. Aš esu tik- 
ra, kad jei jaunoji kunigaikštytė su savo 

vyru apeitų Berlino senovybės sankrovas,, 
tai ji atrastų daug pavogtų sayo daiktų. 
Kuomet aš buvau Berline pereitą pavasarį 
bevažiuodama Lietuvon, tai man rodės, 
kad kas antra vieta buvo senovybės daik- 
tų sankrova ir laikraščiai buvo pilni ap- 
skelbimų apie grobio pigumus" 

"Nei virna kita šalis net Belgija ne- 
buvo baisiau sunaikinta už Lietuvą", pa- 
akoįo grafienė. "Kartais aš manau sau, 

kad męs mažiaus širstame ant tu vandalų, 
iei jie butu neapiplėšę musų Raudonojo 
Kryžiaus ligonbučių. Jokia vaidentuvė 

negali nupiešti tų sąlygų, prie kurių męs 
turėjome likti Kaune, b° ligoninių daiktų, 
be baltiniu lovoms, o tūkstančiai ligonių. 
Buvo net tokie laikai, kada męs džiaugė- 
mės, pamatę sergančius numirusiais. 

"Aš abejoju kad visame pasaulyje yra 
kokia kita šalis, kuri butų tvirčiau susiri- 
šusi i krūvą kančiomis ir troškimais ir ku- 
ri butų praleidusi tiek kliūčių su tokiu 
tikslo vienodumu. Šalis turi puikių vyru, 
bet kareiviai skarmaluose. Pasaulis iš- 
birs daugiau apie šitą maža šalelę ateityje, 
joiomet įsitaisys cemento fabrikai, gintaro 
pramonė, audėjystė ir kasyklinė pramanė. 
Netrukus poetai pradės vėl dainuoti ii* pri- 
dės didelius veikalus prie literatūros tur- 
to, kuris yra turtingas dainomis ir pasa- 
komis". t7 Sarai i MacDougall. 

— Iš The World Magazine 

PREKES IR ALGA 
Didžiausias darbininkų troš 

kimas, tai didelės algos, nes jie 
įmano, kad gaudami dideles al 
igas galėsią atsakaneiaus aprū- 
pinti savo gyvenimą, kuomet 
dabar gaunant mažas algas pri 
sieina skursti ir pasibadauti. 
liet ištikvųjų 11c algos didume 
svarba, o tik tame, ką iiž ta 

alga galima nupirkti, t. y., kaip 
tokia alga aprūpins darbinin- 
ko gyvenimą. 

Ne algos didume tikras 
darbininko išganymas, bet šia 
me sakynyje, kurį privalėtų 
kiekvienas darbininkas bei dar 
bininkų "ganytojai" rūpintis, 
kad k< greičiausia pastatyti 
realiu kunu: f Duok man tiek 
algos, kad aš už ją galėčiau a t 

sakančiai pavizginti, apdengti 
ir sanitariškam 'kambaryje už 
laikyti save ir savo šeimyna 
ir, kad tos algos likučiai galėtu 
užtikrinti majn nepavojų gerą 
pragyvenimą laikė mano li- 
gos, bei senatvės dienose ir, 
kad dar liktų, nors mažytė da- 

|lelė, iš tos algos dalykams, ku- 
riu netik pilvas reikalauja, bet 
ir ko žmogiška siela nori." 

kuunet darbininkas žmo- 
gus augščiaus teorijoje sutver 

tą sakinį įves Į praktiką, tuo- 

met jo gyveninio aplinkybės 
taps tokios, kokiu jis vilisi al- 
gos didume. 

O tas reikalauti nėra nude- 
idilė nei vienam žmogui, kuris 
-tik užima vieta indusirij^-je, 
neatsižvelgiant i tai, kokią jis 
vietą užima, bile dirbantis, 
nes jis dirbdamas prideda savo 

ranką prie pasaulio darbo. 
liet grįskime atgal prie al- 

gos. Algos svarba iškila tik 
tuomet, kuomet męs algą pri- 
taikome prie prakiu, kurias 
męs esame priversti pirkti. 
Jeigu žmogus gauna keturias 
dešimts dolarių, jis čia jau tu- 

ėjęs ant rinkos gali nusipirkti 
sau reikalingus daiktus už tris 
dešimts dolerių, jis čia jau tu- 
ri progą niitč-daug susitaupin 
ti, kad nušviestus tamsią savo 

ateitį. J»et jei jis gauna tris 
šimtus dolarių į mėnesinį, o 

prekės dalykų, kurie jam rei- 
ljalingi, siekia keturius šim- 
tus, tuomet jis jau'yra blogiau 
siose aplinkybėse. 

Kiekvienam aišku, kad dar 
bininkas gaudumas maža alira O c O v 

yra linksmas ir pasitenkinęs 
savo pragyvenimų, jei jis taja 
alga aprūpina savo reikalavi- 
mus. Bet, kuomet gaudamas 

didelę algą prie didelio prekių 
brangumo, yra priverstas skur 
sti, badauti ir beviltyje gyven- 
ti. Todėl mūsų .pasakymas: 
ne algos didume svarba, bet ta 
uie, i<ą u v. ją gailina nupirksi 

Bet kas nustato pragyveni- 
mo prekes? Kas padaro mai- 
stą, rubus, anglis, randa ctc.: 
j)igiais, ar brangiais? Prekių 
kainas nustato algos ir užpel- 
nąs tų, kurie užsiima išdalini- 
mu tų pagamintų prekių, jei- 
gu algos tų, kurie dirba dėl 
transportacijos kampanijų ir 
tų, ką dirba industrijose, ku- 
rios parūpina dėl transporta- 
cijos dalykus, kaip tai: gar- 
vežius, automobilius, žemdir- 
bystės įrankius ir t. t., yra aug 
stos, tuomet jau ir transpor- 
tacija bus augšta. Ir priešin- 
gai. Transportacijos kainos, 
priklauso nuo kainos įvairių 
išdirbinių. 

Jei transportacija ir ūkės 
darbininkas yra bangus, tuo- 

met maistas, bus brangus. Jei 
transportacija ir dailydė, bei 
namų budavotojas yra bangus,! 
tuomet jau namai kainuos dau! 
giaus ir rendos kils. Jeigu1 
transportacija ir rųbsiuvys yra 
brangus, tuomet ir rūbai bus 
brangus. Jeigu dalykai kai- 
nuoja daugiau, tuomet algos, 

neatsižvelgiant kokioj industri 
joj, privalo kilti taip ankšta, 
kad butu prieinami reikalingi 
dalykai. 

Ir vėl nlęs sugrįžome prie 
prekes su pridėliu, jog algas, 
maž-daug, nustato dalykų pre 
kes, arba prekės-algas. Bet 
mes nei kur ngnužingime, 
apart to, kad, jei. algos yra aug- 
si >s, tai ir prekės—augštos, 
ir, jei prekės yra augštos—al- 
gos privalo buti augštos. Al- 
gos veja prekės, prekės vėja 
algas,—k< >merei.alis pasaulis 

jpcvstato mums juokingą spėk 
į t aki j, panašu j tą, kur katė vai 
k / savo vuodegą. 

i Darbininkai turi teisę reika- 
lauti tokios algos, kad alsakan 
čiai aprūpinti gyvenimą, bet 
nc'kuomet negali reikalauti 
tiek algos, kad jus didumas tu- 
rėtu nuskriausti kitos indus- 
trijos darbininku. Kaip ku- 
riu >s gamta apdovanojo pro- 
tiškais gabumais, ar fiziška 
spėka, taip, kad jie savo dar- 
be pralenkia sandraugus, tat 

l tokis žmogus, suprantama, tu- 
ri teisę, gauti didesnę algą. l»oi 
neikuomet negali ir neprivalo 
gauti daugiaus algos, bei pro- 
duktu, negu jis pagamina. 

Musų visų gyvenimas, links 
niurnas ir viltis kiekvieno in- 
dividu lo priklauso nuo mušu 

industrialės ir komereialės pa- 
žangos. (ii pilna tautos pažan 
ga, bei praturtėjimas tėra pasie 
kiamas tik per kiekvieno pilie- 
čio ir individualo pastangas ir 
atlyginimą už jo pastangas. 
Čia męs jau prieiname prie to, 
kad darbininkas privalo dirb- 
ti ir rūpintis savo šalies pakė- 
limu, gi išdirbystės—industri- 
jos palaikytojas privalo pilnai 
atmokėti darbininkui už jo dar 
ba. 

Tat, po tais visais isvadžio 
jiinais, k idtįl nepritaikinti pre- 
kes prie algų. t. y., kodėl pro- 
tiškai ir faktiškai išskaičiuo- 
jant nenustatyti produktų to- 
kias prekes, kad darbininkas 
už savo gauta alga galėtų už- 
tektinai nusipirkti jam reika- 
lingu produktų ir, kad i<> alg-os 
likučiai užtikrintų tamsiąją jo 
ateitį ? 

Kainos lygsvara tarpe pro- 
duktų yra geriausia nustatyto 
ja darbininko algos (ii nusta 

tymas teisingos tarp produktų 
prekės pricklauso nuo abiejų- 
darbdavio ir darbininko. Jų 
abiejų yra pareiga daboti, kad 
kiekvienos industrijos produk 
tų prekės butų nei peraugštos, 
nei peržemos,—o tik turėtų tik 
ra to dalvko verte. 

c 

Tokiu budu męs prieiname 
prie išvados, kad nei vienas 
darbdavis—kapitalistas nenu- 

statytu produktų prekes ir dar 
bininkų alg'as, bet, kad darbi- 

Ininkas ir kapitalistas sutarti- 
nai tai padarytų. 1 )arbdavvs 
ypatingoj savo industrijoj tu- 
ri suprasti darbininko pragv 
\ enimo reikalus, (i;i darbinin- 
kas, taippat, privalo žinoti ir 
suprasti ypatingus darbdavio 
industrijos reikalus. Jie abu- 
du, kaip jau pirmiaus paminė 
jorne, privalo susitarti ir nu- 

! statyti produktų prekės ir ( per 
tūlą autoritetiška tam tikra 
teismą) nustatyti darbdavio 
pelną. 

Tokis susitaikymas, tnkis 
visuotinas susipratimas pasta- 
to tikrus industrialės orgari- 
zacijos pamatus. Todėl žiūrė 
kime, kad tie mušu išvadžio- 
jimai—norai įsikūnytų prakti 
knje, o. tuomet niusų darbiniu 
kų gyveimras žymini pagerės, 
neatsižvelgiant ant to ar al- 
gos bus apgštos ar žemos. 

T ulclis. 

Ruggiero Leoncavallo n 
Vertė Ona. 

Kablegramu pranešama, 
kad Ruggiero Leoncavallo, 61 matų amžiaus, autorius ir 
kopozitorius operos "I Pa-' 
gliacci" mirė Romoje, Ita- 
lijoje Jisai gimė mieste 
Naples (Neapolyje) Kovo 
8, 1858 m., ir dar labai jau- 
nas būdamas pradėjo muzi- 
kos mokytis pas Simonetti, 
kurs buvo tame mieste pusė- 
tinai geras žinovas, kaipo 
pianistas. Vėliau jisai įsto- 
jo į Neapolitan konservatori 
ją, kur jisai mokinosi ant 
piano pas Casi: harmonijos 
pas Putą ir .kompozicijos 
pas Rossi ir būdamas aštuo- 
niolikos metų amžiaus jisai 
apleido konservatoriją su 
maestro diplomu; išstojęs iš 
konservatorijos jisai pradė- 
jo rašyti savo pirmutinį vei 
kalą, paimdamas sau už te- 
mą Alfred de Vigny'ic tra- 
gediją "Chatterton". Jisai 

j užbaigė tą operą būdams 
Bologna; viskas jau buvo 
surengta operos perstaty- 
mui, kada jo impresario pas 
kutinioje valndoje pabėgo 
ir paliko jį (Leoncavallo) 
be skatiko. 

Tada Leoncavajlo buvo 
priverstas griebtis už tokio 
darbo koks pasisuko, nes 

reikėjo nuo bado išsigelbė- 
ti; jisai davinėjo lekcijas 
lant piano ir mokino dainuo- 
ti, taipgi užėmė vietą akom 
ponisto prie orkestrų restau 
racijose (kaviernėse) An- 

| glijoje, Farncuzijoje, Hoi- 
I landijoje pasiekdamas net 

įAigiptą. Tame laike jam 
teko susipažinti su ^Vagne- 
riu, kurį jisai laikė už visus 
gabiausiu muzikos žinovu. 
Per daugelį metų besivaži- 
nėjimo po svietimas šalis 
Leoncavallo sugrįžo Į Itali- 
ją ir persistatė save Ricor- 
di, muzikos leidėjui, mieste 
Milan, priduodamas jam 

'sceneriją trilogijos iš Itali- 
Įjos viduržemio, kurios pir- 
mojo dalis "I Mediči" buvo 
užbaigta. Rankraštis tapo 
priimtas ir i metus laiko 
veikalas likosi užbaigtas vi- 
siškai. Per tris metus Leo- 
ncavallo laukė veikalo iš- 
einant iš spaudos ir nieko 
nesulaukdamas užėjo į Ri- 
cordi konkurento spaustu- 
vę, pas Sonzogno, kuriai tai 
firmai jisai paraše operą 
"I Pagliacci". Toji opera 
sulošta mieste Milan, Geg. 
21, 1892, su dideliu pasise- 
kimu ir nuo tada Leoncava- 
llo vardas praskambėjo po 
visą Italiją. 

Pasisekimas "Pagliacci" 
iššaukė atspaudimą "Medi- 
či" kurs pasirodė Lapkri 
tvje, 1893, paskui Romoje, 
Kovo mėn., 189G, pasiro- 
dė veikalas "Chatterton"; 
"La Boheme" Venecijoje, 
1899 m. ir "Zaza" Milan'e 
1900 m. 1906 m. Leoncava- 
llo atkeliavo į Ameriką, kur 
pirmutinis jo koncertas tu- 
re j o didelį pasisekimą, bet 
po tam vos keliatas žingei- 
desnių žmonių atsilankyda- 
vo jį išgirsti ir tokiu budu, 
jo koncertinė kelionė, nenu- 

sisekė. Sugrįžęs atgal Eu- 
ropon jisai parašė operą 
"Malburk", kuri tapo su- 

lošta Komoje, Sausio mėn.. 
1910, bet ši opera surado 
mažai užuojautos. Už są- 
vaitės laiko kita opera "Ma 
ia" buvo perstatyta irgi Ro- 
moje, po vadovyste Mascag- 
ni. Pirmutinis aktas priim- 
tas dideliu delnų plojimu; 
antras, priimtas saitai, o 

trečias — likosi nušvilptas. 
Pasekmngiausis iš -vi 

Leoncavalio veikalų "Fagk 
ilacci'' turėjo savyje tai, ko 
kitiems jo veikalams stoka*'- 
vo. Tragedija Paghacci 
gyvenimo buvo gerai tame* 
veikale apipiešta ir muzika", 
tiko kiekvienam, kam 
ją išgirsti. Metropolitan' 
operoje, New Yorke, "t'Pag 
liacci" kas metai dainuoja- 
ma sanr^yje su "Cav&He- 
ria Rusticana" ir kiekvienu 
įkartą klausytojai tą operą 
pasitinka su pilnu užsigttfiė- 
dinimu. Pasaulio garbiau- 
si baritonai yra dainavę' to a 

operos prologą, o daina "-Ri 
di Pagliacci" dainuojairta 
garsiausių tenoru ir kas 'kkPA 
tas yra pasitikta su didžiau! 
siu trukšminp-umu — gau- 
siausiu delnų plojimu. Toji 
cpera ilgai tegyvens, "nors 
jos rasėjas jau miręs. Kiti 
jo veikalai, išskyrus "La Bo 
heme" retai lošiami ir^iiors 
Leoncavalio buvo, taip -sa- 

kant sutvertojas vienutėj 
operos, tačiaus ir per tątt 
nutę jo vardas pasiliks ne- 

mirtinas 

AMATNINKU SEIMAS. 

Rugpjučio atsibuvo .ticlį- 
vių Mechaniku Sąryšio antras 

susirinkimas, Brooklyn, 
kuriamo nutarta Šaukti Tiie- 

•« 1 f> L J į 

chanikų amatninku seinuj \c\v 
Yorkc rugpjučio 31 d. ir riig 
sėjo 1 d. (Labor Dąy). 

Šis susirinkimas buvo gana 
• »t M /* 

gyvas; prisidėjo prie ani.atjnn- 
ku šeimvncs 8 nauji nariai, " 

i. •• a 

6 geležies ir 1 medžio ąniįit- 
niiikai. « 

** t\i'» n 

iš. daugelio- girdėj osi: nusi- 
skundimai, kad, nesant 'litUi- 
viams susiorganizavus, tbjjg 

i lietuvių išradimų pageriii-Hiių 
turėjo pereiti į bosų rankas;^i 
patįs išradėjai dainai trumpa 
rae laike buvo pravaromi-.iš 
darbo. "j 

Apsvarsčius nuo dugni'af' ̂  i 
ir kitus klausinius tap.>' įsteig- 
ta Lietuvių Amatninku P.ru- 
ras, kuriame lietuviai amatTfm 
kai galės gauti įvairių i far- 
macijų. kaip darbo rcikalu'jV. 
taip ir įvairiose kituose* rei- 

kaluose, kurie i; li aniatiiiji- 
kus. 

Į Smagu yra pfane>iL/JUiitt> 
I menei, kuu prie pirim^//.int»s- 
niu jauno £yvavinvu..L.ie 
tuvių Amatninku 
jau pradeda dirbti konstruk- 
tyvi tlarl)ą. Susine>imy.'iiure 
sas J. Kripaitįs, 1-0 (iraud-š±r. 
Brooklyn, N. Y: 

J. ■Kripa.iiisJ^ 

"DE?\ ; 
Pas mus lietuvius yra pjp- 

ny Bagočius de Bogačiiį, 
Gabrys de Garleva ir"tdjrn 
panašiai. 

Lenkai jau ant Mflį'g&n 
stryto net ant namų turi 
sirašc: Vincent de Piot'rotfs 
ki. 

Nežinia ar 
kai nuo lietuviu pasiėmė ar 
lietuviai nuo lenku. : 

\»»» U 

2\ 
ANT W. 31 GATVES, f; 

— Duok šian savo un.i|- 
rodį ir pinigus! — sušuki) 
"bomas?;. 

n 

— Aš neturiu r.ei laikro- 
džio, nei pinigų. ^ 

— Tai kokių velniu iv, 
čiėi vakare valkiojiesi. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
WILrKES-BARRF, PA. 

^P®^Rugpjučiij 10 diena čia at- 

sibūva prakalbos daugel1'u i ži- 
nomo K.. Česnulio, kuris pa- 
skutiniais laikais daugiau juo 
<Ama kitus, .^patinkamus sau 

žmonės; panašiai eigėsi ir \\ il 

kes-Barryje 
Pirmiausiai kalbėjo apie Lie 

tivvos vargus ir reikalingumą 
pašalpos Lietuvos gyvento- 
jams. Širame klausime kalbė- 

jo gana gražiai ir publika t.i- 

£p labai sujudinti ir tuli net 

Terke. 
Het kalbėtojas neilgai laikė- 

si rimtai; jis tuoj per 
šoko nuo vieno klausimo ant 

kito ir pra'dėjo juodint* Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondą 
ir Central] Komitetą, kuri kal- 
tino bus jis nenorįs siusti pi- 
nigų Lietuvon badaujantiems 

j žmonėms. 
Žmonės užgirdę, atvirai kai 

bant, šiuos plepalus pareikala- 
vo idant kalbėtojas paliautų 
kalbėjęs; iš ko kilo tikras ler- 
mas. \'ū iOS klebonas išėjęs 

tepradėjo prašyti žmonių, kad 
Hfesii amintų. Susirinkusie pa- 
/ klausie klebono, manydami, 

jo£ tolimesnė kalt*i bus rim- 

tesnė, bet apsiriko. 
Bet kalbėtojas vėl užgiedo- 

jo tą pačią dainelę, peikdamas 
tautininkus; girdi jie nieko ge 
ro nenuveikė. Pradėjo pana- 
šiai kalbėti vėl kilo triukšmas 
ir tapo pareikalauta, kad kal- 

bėtojas paaiškintų ką gero pa 
darė Gabrys su kunigu Bartus 
ka. Tada kalbėtojas tik nu- 

leido akis ir nudavė buk ne- 

girdįs užklausimo. 
Žmonės tikėjosi išgirsti nu > 

kalbėtojo paaiškinimą kokias 
skriaudas daro lietuviams, i r 

laukia, kad kalbėtojas patars 
kaip lietuviai visi susijungė 
gintų gimtinį kraštą nuo len- 
ku užpuolikų, kurie vis la- 

biau ir labiau veržiasi Lietu- 
Vc/n. Bet kalbėtojui, matomai 
.rupi rte vienybė žmonių, tik 

dčrginias ne savo plauko žmo- 

Toliaua kalbėtojas pradėjo 

fjlrovę. Šią bendrovę iškėlė į 
padanges, gi kitas nužemino, 
$nt$ ištikrųjų visos bendrovės 
4uH vienokią vertę. Minėtos 
bendrovės šėrų mažai kas pir- 
|qo, nes žmonės sprendžia jei 
organizatorius net nemoka 

tfiandagiai apsieiti, tai tur but 

jis apie biznį dar mažiau nu- 

simano, na, žinoma, nėra iš- 
rokavimo ir pinigus pavesti to 

kių organizatorių, globon. 
Ant pabaigos kall>eto>jas nu 

$iskundė, kad Wilkes-Barte 
lietuviai pirmi jo nenorėjo 
klausyti. Gi \Vilkes-barrie- 

Liettivos Pramonės Ben 

čius girdėjau kalbant, kad at- 

eityje jie nepriims pas save 

jokio kalbėtojo, kuri > tikslu 
bus šmeižti kitus ir ardyti lie- 
tuviu vienybę. 

I. B. Tainulinas. 

PHILADELPHIA, PA. 

M usu kolionija yra gana di 

[ clele, nes pr i s kai tomą apie pen 

įkiolika tūkstančių lietuvių, bet 
veikime dėl Lietuvos labo f'Iii 

ladelphia chug kuo pasididžiuo 
ti negali. Ypač mažai tenu- 

veikta iš politiško atžvilgio. 
Paprastai jei vienas ką suma- 

no veikti, kiti pradeda atkal- 
binėti na ir viskas pasibaigia 
tik pasikalbėjimais. Galų ga- 
le išeina, kad mažesnės lietu- 
vių kolionijos žymesnius poli- 
tiškus darbus dėl Lietuvos la- 
bo nuveikia negu philadelphie 
čiai. 

Čia buvo bandyta suorgani- 
zuoti Lietuvos laisvės sargų 
kuopą ir jau buvo susirašęs ne- 

mažas būrelis, bet po tūlam lai 
kui, vienas ten, kitas ten ir po 
biskj iškriko. Tas parod >, 
kad čionykščiai lietuviai savo 

užmanymuos^ yra netvirti. I'i 
le kas ką paplepėjo, tai žiūrėk 

mūsų veikėjai ir nuleido nosis, 
' jau ir nesistengia varyt toliau 
pradėtąjį darbą. 

Šiaip Philadelphijoje vis- 

kas, taip sakant ramu, d ari; i 
ir į>lt daug rainu, nes tūlose 
dirbtuvėse, kaip tok > girdėti 
jumiuša darbininkams algas. 
Tai pusėtina naujiena prie siu 
laikų; mat darbininkai nesusi- 
organizavę ir nieko pasakyti 
negali; tikrai philadelphiškai 
visi gyvena. 

U. S. Marine. 

RO.CHESTKR, N. Y. 
Rugpjūčio 17 dieną įvyko 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
(Liet. Raud. Kryžiaus) 12 

skyriaus susirinkimas, kuria- 
me rezignavus pirm. p: Vai- 
tui, jo vieton išrinktas p. X. 
Jodviršis. 

P-as Vaitas yrą daug pasi- 
darbavęs Rochesterio lietuviu 

[tarpe ypač labdaringuose dar 
Intose ir dabar rengiasi vežiuo 
ti Lietuvon, per ii prisirašė 
prie L. G. D. įmokėdamas $5: 
žymus vietos veikėjas p: J: 
Saunoras, kuris pirmiau buvo 
uolus rėmėjas klerikalų Tau- 
tos Kondo ir jin yra suaukavęs 
į $300, bet pamatęs, kad T. F. 

į pinigus marinavoja Amerikos 
bankose ir nesiunčia jų Lietu- 
vos valdžiai bei Lietuvos Rau 

-v 

donam Kryžiui, kur yra labai 
reikalinga pagelba, atsižadėjo 
remti Tautos Fondą. Dabar 
užreiškė, jog aukausiąs prie 
progos tik Lietuvos Neprigul- 

Pranešimas. 
Pranešu ger- 

biamiems mano 

kostumer i a m s, 
jo? aplaikiau sam 

pelius gražių ma- 

terijolų rudeni- 
nių ir žieminių 
sezonų, todėl, 
kam bus reikalin 
gos drapanos ma 

lbnSkite nesivė- 
luoti su užsaky- 
mais, nes gale se 

zono negalima 
gauti kokių nori. 

Su pagarba, 

8. ALEKNA 
911 W. 33-rd ST., PRIEŠ ŠV JURGIO BAŽNYČIĄ. 
TEL DROVER 6836 

mybės Fondan ar clel siiintiino 
tiesiog Lietuvos Valdžiai. Taip 
gi prisirašė prie L. (i. I): X: 

Jodviršis ir. V. Stanis. užs'ino 
kėdami pu $2.00. 

Vietos L. (i: l): skyrius tu 

r ės pikniką 30 dieną rugpjučio 
kuriu u/kviečia atsilankyti vi- 
^us Rucliesterio lietuvius, kur 
turės proga pasilinksminti ir 
svkiti prisidėti prie teikimo pa 
gelbos musu broliams Lietuvo- 

je. 
Reporteris. 

! "LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

DOWN TOWN 

N'. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Krankliu 
f'or. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washli)gton. 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. Van Buren & \Vells 
Cor. Van Buren & Clark 
Cor. State & S. VV. 18th 

WEST SIDE DISTRICT 
2240 West 23rd Place 
2241 \Vest 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
726 Wost 18th Street 
23^4 So. Oakley Ave. 
2246 So. Leavitt St. 
Cor. 26tli & Western ave. 
633 West West 18th Str. 
S. W. Halsted & 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 

I N\ W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jcft'erson & 12th Str. 

DR A. L. GRA1ČUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
331u So. Halsted SI Chicago, 111. 

Telefonas Yartl 3162. 

Ofiso vai. nuo 8—10 ryto, 12— 
4 j o pietų ir nuo 6—9 vakaro. 

PARSIDUODA. 
Parduodu biznišką muri- 

ni namą prie kampo geriau 
sioj vietoj, t/nkamas del 
bučernes, grosernė^, ir pep 
tuvės, su pagyvenimu vir" 
šum. $20.000 vertes, įnešti 
tik $5,000 00. 

Taipgi parduodu 30 ake- 
rių farmą, geri budinkai vi- 
sa žemė dirbamą, pu/kus 
sodas, geras vanduo. 12 my , 

lių nuo Racino, kaina $4500.' 
00 įmokėti tik $2500.00. 

Norintieji pirkti kreipki- 
tės į, 

JOS RUMBUTIS, , 
1522 Wa#h, Ave., 

Racine, Wi«. 
Phone 1777. 

Reikia Darbininkų 

REIKALAUJAME 

DARBININKŲ. 

BELT SANDERS 
IR KITŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKU 

MEDŽIO DARBUI. 
GERA MOKESTIS 

IMPERIAL METHODS CO. 
750 SO. CIRCLE AVE. 
FOREST PARK, ILL. 
IMKITE GARFIELD 

AUGŠTUTINIUS GATVE- 
KARIUS I FOREST PAR- 
KĄ IKI HANNAH AVE., 

REIKALAUJAME LIEBE 
RIŲ. 

Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite : 

Western Felt Works, 
4115 Ogden Ave. 

<f ;—~—; ❖ 
Reikalaujame druU; vyrų 

prie prie darbo į "Cold Sto- 
rage'\ U, S. Cold Storage 
Co. 

39th St. & Hoyne Ave. 
Chicago, 111. 

p-L E t. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJĄ 
4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinime pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokgiu3 Clilca- 
gos Muslcal College. 

Pranešimas. 5Jggf 
Chicagį, laikinai priiminėju li- 
gonius savo ] ;gyven:mr viero- 
ie: 3125 W. 38th St., arti Kci 
zie A ve. Kaip greitai bus gata- 
va, atidarysiu ofisą ant j:iet- 
vaka ir''o kampo Leavitt ir 2?, 
gatvių. Vai.: niu« 4 iki 7 va'. 

DR. S. BIEŽIS. 
Telefonas McKinley 4988. 

VALENTINE PRESSMAKlNG 
C0LLEG2 

Mukiu* siuvimo, IrlrpJao, AtsiKDii a 
•iienomlt lr vakarai* d<M ir 
uamŲ. Paliudijimai lčduoda--i ir v\<? 
u>8 parūpinamos avkai. Atsiiankykit* 
<trba rašykite, o mę? poslstnngsinie 
Buteiktl jums pataim^. 

SARA PATEK, Principal 
3407 W Madison «lu 

PARSIDUODA ANT DVIE 
ju lubu medinis namas, 

6—6 kambariai, prie 5314 
Emeralad Ave. Kas greitai 
pirks parduosiu už $2300. 

r DEL 
KOŽNO 

NUO UŽ- 
KIETĖJIMO 

Net Gydytojai 
Jas Pataria 

Parsiduoda 
Vi80J0 

Amerikoje 
Kaina 25c. 

JOHN NOVAK CO 

1624 Si Ashland Av. 

^Chicago. Hl.^ 

LIETUVISKAS HOTELIS 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar mencsio° 

PREKĖS PIGIOS 
MRS. T. RODOVICZ 

336 W. 33 St. Chicagc 
Phone Yards 2750 

Ką tik išėjo Lietuvių | 
Pasaulin Į 

"Meiles 
Galybe" 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN J. F. 

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

J. WELTRAKIS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos ir lietuiižkoj fc&lbij, aritmetikos. huvgvedystis, stenografijos, tj» 

pewritinc. tirklybos teisių, buv. Valst istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos, politikinia 
ekonomijos, pilietys'es. dailiarašystžs. 
Mokinimo valančios: r.uo y ryto iki 4 va 
landos po piet. Vakaiais nuo c> iki 10. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

dr. i. e. makaras! 
LIETUVIS GYDYTOJAS R CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 \V. 47th STREET. 
Vai: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M i 

Tlefonas: Uculevard ,3480. 
Rezidencija: *1515 So. \Vood Street. 

Telefonas: Yards 723. 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

5437-39 S. ROBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktj. Fristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 

H#**LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER I 

J f LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LO U SAN N E, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visu9 kaimelius, bažnytkiemius, miestus ir miestelius, geli- 
iželius, upes, ežerus, kalnus, kalius, vieškelius, krasos kciius, kanalus 
Visus Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų Ir susideda iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės ValstijoB. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindauglu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Ged«minu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (134o—1377). 
*) Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—14Wh 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą. 
8) Dabartluė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva'1 ,3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 
VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

METROPOLITAN 
A I STATE BANK ll 

807-809 W., 35"th STREET 

KAMPAS SO. HALSTED ST. 

; Padėite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vie- 
tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kad jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 
i 

1 Audraudimas nuo ugnies, 
j Saugios pasidėjimui dėžės 

j Atdara Utcrninko ir Sub&tos vakarais iki 9 vai. 

^us galit siusti dabar maista ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam JLietuvon 

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė artimoj atetyj pasiųs laivą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo Įkrovą bus priimami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai, 
Yra du budu siųsti pagelbą. Jųs galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visoke- 

riopos kombinacijos, kurius yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė ir ji juos pa- siųs sulyg jusų nurodymu. 

Jeigu j u s norėtumėte sužinoti, kaip nupirk 
* ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, \c. 

ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys j bi- 
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 
monės Bendrovė, iš pildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą:— 

Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su 

pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

rėtumėte kad Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove pristaytų jūsų giminėmis ir drau- 
gams Lietuvoje, išpiklykite ir pasiųskite že- 
miau paduotą kuponą:— 

Lithuanian-American Trading Co. 
6 West 48th St., New York City 

Malonėkite prisiųsti man pilną par.iškinimą apie siuntimą pagclbos į Lichii'tį. Yra suprasta, kad Šis pa- klausimas paaiškinimų dykai ir ncu-z leda ant manęs jokių pareigų. 

varJas 

miestas ir valstija 
■I ■!—!■ -m x>nm—r———m \tmtmmz*1 n imiu——fy— 

Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokime 
Lithuanian-American Trading Co. 

6 West 48th St», New York City 
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Žinios iš Lietuvos 

GIEDRAIČIAI. 
V č 1 s k a n d a i b a v. 

n y č i o j. Gegužės 12 die 
ną lenkų ir lietuviu kariuome- 
nė atėjo i Giedraičių mieste- 

lį. Bolševikai pasitraukė į Ma 
lėtus Lietuvių kariuomenė po 
kiek laiko sugrįžo į Širvintus. 

Geg. 15 d. lenkų pulkinin- 
kas įsakė per tris valandas su 

šaukti parapijos susirinkimą 
burmistrui rmkti. Susirinki- 
i įe dalyvavo arčiau gyvenį 
ž.nonės, daugiausia tie, kurie 
yr' aplenkinti, tolimesni nesu- 

sku >o atvykt į susirinkimą. 
Pasakęs ilga pralalbą, pulki 
ninkas sušuko: "Niecli žyje 
iV'lska (tegivuoja Lenkui)!'' 
ir užtraukė "Dože cos Pol- 
ska." 

.burmistru tapo išrinktas 
dvarininkas Gvidonas Rušei- 
cas. 

Lenkų dvasia, labai pakilo, 
todcl gegužės 18 d. lietuviu 
šventadienį, pragydus lietu- 
viams "Švenlas Dieve!," len- 
kai pradėjo giedot lenkiškai, 
ir taip trukdė lietuviams v is.i 
laika. 

Per lietuviu pamokslą len-j 
kai kurstytojai Kirdeikis ii'j 
Peč'ulis vaikščiodami po baž-j 
nyčią sakė: "icia s kosciola, 
niama Litwy, a kto zastani- 
sia. to teniu bendzi zlie" (eikit 
iš bažnyčios, nėra Lietuvos, 
kurs liks, tam bus bloga). 

Gegužinių pamaldų taip pat 
neleido kunigui laikyt giedo- 
dami lenkiškai. elias gies- 
mes pagiedojus užtraukė ''Do- 
ze cos Pclskę/' 

L e 11 k ų žiauru- 
lii a i. Kovojant lenkams pa- 
sidavė daug raudonarmiečių. 
Lenkai jiems sakė nieko ne- 

darysią. Bet kada suėmė, dau 
gumą sušaudė, o 21-nmju lie- 

pė išsikasti duobės. Vieni tu- 

rėjo pakasti gyvus kitus. 

ŠAKIAI. 
V a karas. Gegužės 

25 d. neturtingų mokinių nau- 

dai, Šakiuose rengiamas vaka- 
ras. Vaidinas Viduno "Sigu- 
tė." ir nauja veikalėlį ( iŠ rank- 
raščio) "Dvasių Kovą.'' To- 
liau seka tolimesnė progr&uu. 

SKAISGIRIAI. 

Či:i, kaip ir kituose f sietu- 
vos miesteliuose yra didžiau- 
sios netvarkos. Komitetas 

maža ką tegali dirbti, nes ne- 

susižino .su Centru. Šiaulių 
Apskritiem Komiteto nenori 
klausyti, sako, bolševikinis. 
Jaunuomenė pasirengusi stot 

Į kariuomenę. Bežemiai skua 
džiasi savo vargingu buviu. 
nes atėjus pavasariui negalė 
sią nusisamdyti sau žemės gu 
rinėlio ir ramiai darbuotis;] 
dvarponiai juos skriaudžią ir| 
komitetas niekt šiu > metu 11c 

gali padaryti. Gaila, kad ko- 
mitetas nieko neveikia ir ne- 

gali pašalinti skriaudas. 

JONIŠKĖLIO APS K. 
Keletą kartu čia peržygial 

vo priešininkų kariuomenes 
būriai. Turtinga kitados Jo- 
niškėlio apskritis daug' ką nu- 

stojo. Žmonės neteko grudų, j 
gyvuliu ir net daugelio jaunu 
vyrų. Bolševikai, paimdami 
antru kart Joniškėlio apskri- 
tyj, išsivarė daug jaunų vyrų 
j Rusų raudonąja armiją La- 
biausiai nukentėjo tos šeimy- 
nos, kurių giminės ar vaikai 
tarnavo Lietuvos kariuome- 
nėj. II >lševikai netik nubau- 
dė tokias šeimynas uždėdami j 
kontribucijų ir suimdami, bet 
dažniausiai ir visą turtą atim- 
davo. Žmonės, turi upo ir ne- 

užjaučia bolševikų. Taip ilga 
laika laikė bolševiku frontą i, o 

vien miliciją, su savanorių par 
tiV.anų pagelba. Neapkenčia 
vietinių bolševikų ir negali 
tverti matydami vietinius bol- 
ševikus ramiai vaikštinėjant. 
—Jie sako, kad "tik kovą, 
griežta kova su jais, gali su- 

teikti Joniškėlio gyventojams 
ramumo." 

JONIŠKĖLIO APSKRITIS.] 
Po bolševizmo bangų, galu- 

tinai nesugebėjo dar susitvar- 
kyti. Tuo labiau, kad apskri- 
ties k-.mitei nariai, susirūpi- 
nę rekvizicijom, o apskričių 
tvarkvnn nustumė i antra ja * v* I 

vietą. Valsčių komitetams | '■jnka darbuotis grynai sava- j 
rar.kikiškai: negauna instruk-į 

ei jų nei iš Centro, nei iš apskri 
lies komiteto. 

Bolševikai, pagrobdami Jo- 
niškėlio apskritį, turėjo sn s:i- 

vini kiekvienoj kariumenės da 
lyj, tik po viena mokanti lie- 
tuviškai kalbėti šnipą; tie šni 
pai viską sužinodavo, apie 
"kontr-revolkieininkus," pra- 
nešdavo kam reikia, ir tie jau 
žinodavo, kaip pasielgti. 

Lietuviu it latviu šiose b)l- 

ševiku dalyse veik nebuvo. 
Dažniausiai kacapai iš Yet 
kos, Jaroslavo ir kilų Rusu 
šiaurės gubernijų. Patys ka- 
reiviai raudonarmiečiai atro- 
dė !'ibai nuskurę, nuvargę, su 

plyšę, žieminėms kepurėmis 
išalkę (jei sugriebdavo keletą 
svarų lašii iškarto praryda- 
vo). Beveik visi norėtų pasi- 
du »ti, bet įbauginti komisarų, 
busią lietuviai paimtuosius su- 

šaudą 

ATSKAITA AMERIKOS LIETUVIU SEIMO 
FINANSŲ KOMISIJOS. 

INPLAUKOS: 
Aukos Lietuvių Laisvės Varpui suteiktos laike 

Seimo- sesijų ir Seimo Bankiete $4713.71 Aukos Seimui laike sesijų 1028.71 Aukos Neprigulmybšs Fondui 846.64 
Aukos Lietuvos Gelbėjimo Draugijai (surinktos 

Dr. S. Biežio laike Seimo sesijų) 630.00 Aukos Lietuvių Kariumenei 80.00 Aukos Tautos Fondui 5.00 

Viso suaukauta $7304.06 

IŠLAIDOS: 
Morrison Hotel už Seimo svetainę už tris dienas $125.00 
Kablegramai ir telegramai j Prezidentą Wilso- 

ną Paryžiuje, Į Prof. Voldemarą Paryžiuje, 
į Prezidentą Smetoną Lietuvoje, į Suvienytų 
Valstijų Senatcrius ir kitus asmenis .... 499.27 

S, Lederer — publicistui už aprašymą Amerikos 
angliškuose laikraščiuose Seimo ir jo vei- 
kimus 300.00 

Morrison Hotel už kambarius, stenografią, už 
kandžius ir kitas smulkmenas įvairioms ku 
misijoms 101.00 

Fred Klein už atspausdinimą'kopijų rezoliucijos 
pasiųstos Prezidentui Wilsonui 10.00 

Lithuanian Publishing Co. už atspausdinimą 
mandatų S°imo delegatams 44.75 

American Badge Co. už delegatų ženklus, Var- 
po guzikėlius, ir Varpo garbės ženklus... 640.27 

Viso išlaidų laike Seimo $1720.29 

Viso inplaukė $7304.06 
Viso išmokėta 1720.29 
Viso lieka $5583.77 

PASKIRSTIMAS AUKŲ: 
Lietuvos Gelbėjimo Darugiiai $630.00 
Lietuvos Laisvės Varpui 4022.13 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui 846.64 
Lietuvių Kariumenėo Organizavimui 80.00 
Tautos Fondui 5.00 
Viso pasidaro $5583.77 

AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMO FININSŲ KOMISIJA. 

JOSEPH J. ELIAS, 
JONAS BIEŽIS, 
MIKOLAS DŪDAS, 
PETRAS PIVARŪNAS, 
JONAS I, BAGDŽIUNAS. 

MOTERŲ ČEVERYKAI. 

500 porų čeverykų po $5 ir iŠ pora, su šniuriali&U arba sa- 

gutėmis. Visokių patentų, buskus arba su audimo viršais. Pui- 

kiai nešiojasi ir lengi vaikščiojimui, žemos kainos ant šio išpar- 
davimo tik $1.95. 

lFLEXIBLE 

kWELT/ 

MOTERŲ BALTI ČEVERYKAI. 
Porų moterų ceverykų po $3 po $4 po- 

ra. Balti craveneUe moteriški čeverykai, 
su šniurelias arba sagutėmis, augšto- 
mis arba žemomis kulnimis, kaip tinka 
šiam sezonui, pertaisymo išpardavime 
pardavosime tik po $1.39. 

VYRIŠKI ̂ JUODI ARBA RAUSVI 
ČEVERYKAI. 

600 porų vyriškų po $7 čeveryka*, su 

šniūreliais, didelis skaitlius naujausių 
modelių kuriuos męs išstatysime ant par- 
davimo Čia irgi bus juodi ir rausvi En- 
glish ir su plačiomis nosemis. Ant per- 
taisymo išpardavimo tik $4.95 pora. 

Central District j 
Business Men's i 
Ass'n Discount 
Coupons primam 
už pilną vertę. 
Duodam Ženklus 

NORINTIEJI PIRKT 

VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUGŲ PAČIŲ DARBO PASAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS TAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DRCVER 4328 

PradCfe flįkujiu Melus) «u totulu r. 

tnip. (tad :uv*>r naproJdetumei per r 
sjs metus, k a# tifi ,ae> auti nnndioga. 

Gersi pritsilfcdtiil oklDiui prašalini akių ra 
galvos pkardt'jrrr.us, immparegyBtC Ciba toli- 
rcg}iK firašafinarmv ynfJ tarkit* so p,s«»V. 
prlei elnani. km- kitur. Kgsamlnndia DVKAJ, 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AV£„ OMICAG' 
Katnii.-a JSfUS GaU{«. 

3&m lubo* virs! ^T.^fo splt-tir* TCmykUte 
i įttaro or.rrJg 

Valandos: nuo 9tos rm. ryto fl»'. • vaL y»1l 
N'edčlioj: SUU 3 v*!, ryIn iki 12 »a\. dienas. 

fel YAP.08 15% 

LIETUVIS GVOYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

ojTIo visokias liga j m oforl^ 
valkų Ir vyrų Spesmličkat sr> 
flo limpančias. užslsecSjuala? 
L iiasiapUugtu) <fyn? Ilgas 

3253 60. Halsiod SS OMcs^ ff1 

Dr. G. M. Giaser 
PraktfknoJ* j&a 2! motaJ 

3149 S. Morflan St., kert3 33 et. 
Spedallsta* Moteriškę, Vyri 

ir Chroniškų Ligų. 
Vafancfos: &-—I0 ryto> 13—1 jo 
piet, G—8 vtUt, Nedai. $>—2» 

TELEFONAS YAR!?9 687. 

Phane Ihmlevard 2160 

Dr. fl. l Karalius 
L)2o)SEN ĖJUSIOS 

L i g o 8 

Valaaaoei 9 iki 13 ir 4 ikt u 
vakarais. 

3383 SO MOKOM STREET 

Dr. M. M'irn 
IŠ RUSIJOS 

G-ral licturtarai žlnoivai p«f 16 me- 

tų kaipo pntrręj Kfiiyioja*. ckirurga# 
ir akušeris. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, Ty- 
rų. moterų ir vaiky, pagal naujausiu 
metodas. .K-Uay u kliukini cicktrui 
j: rictaisu*. 

Ofisas ir Laboratorija: IC23 W. IStk 
Street, netoli Fi*k Street. 

VALANDOS: Nuo 10— '.2 pietp, Ir 
6—8 vakarai*. Telepbonc Ca.-ial 3110 

GYVENIMAS: 34]2 S*. Halst-d St. 
VALANDOS: —7 n\ tlkttl. 

Daktaras 

Jonas I. Sari)aiius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 va1*. 

Telefonai 
Ofisas Ya-ds 2544 

Fhysician & Surgscn 
3001 West 22n.<3 Strec* 
am MarshaU Blvd, 

Ofiso valandos: 
2 Iki 4 po plot 
7 ikt 9 vakar# 

Tel. Lavvndtie 680 
| ©yvenimsai 
1 Tel. Rockwell 1S31 

A Jiįia suskis 
LIETUVIS 6RABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daup 

'pigiau, kaip kiti, dėlto, kad 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime Bavo kurabonus ir au- 

tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius šauk 
tieB: Taipgi samdome automo- 
bilius veselijoms. krikštvnomH 
lr* kitiems reikalams diena ar 
•;<Wi 

3305 AuljurnAve. Tel. Drover 4139 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSOftl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budaJa ir su pagelba 
naujausių lr tobuliausių etekirikinių įtaisų. Ofiso valandos: į iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedčldieniais 10 iki 12. 

1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 
UHKiniKiyr' msamb—m—mm——■ — 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
arrt Turų, L«ntų, RSmŲ Ir Btcjama Poplerlo 

SPECIALIAI: Maleva rneievojlmul cžubų Iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

30C3-2039 SO. HALSTEl; STREET, CHICAGO, ILL 

L^l BERTYIBON D S 
Męs uetKamo Liberty iionds u X T—-I pllng, "Cash"' vertę. Atnešk'te vZ_J A. J- 
arba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9-6 

n?e Mį?w?ulįe Avc. Utarnlnkai? Ketverfjale Ir W1HW»UKC 
Subatomip 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių* 

Ai ADOMAS A. KARAUAU3KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai iirgau per 2 metus, nuslabn€ję« pflvrlls 
buvo. Dispepsija, nevirlnimas pilvelio, nus1abn8jlnm*> 
Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelnas sj*kų nus»«)imąs 
viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kai betjyre 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigallijau viso} 
Amerikoj ir ui rūbelių, bet niekur negavau ttf 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutarai vaistų, Rltrorte, 1 
Kraujo valytojo, Nefvatsną, Inkstų Ir Reuraatiaroo 
gyduoles, tai po suvartojimui minėtos gyduolė# mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
iš»i»alė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai at&igavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krūtine* 
Vidurių rėžimas išnyk* po uimuStmui visų ligų. Rfr 
pu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė bo buteii S»- 

inrnnis, uintrra, tr po ! mfn. tavo paveiksle p«ma čiau tolei skirtum) kaip tarp dltsos h- nakties. Da-bftr Jaučiuos en-.agiat ir esu linksmas ir 1000 sykių cteVojo į 3»lnfa»4"B myllsTi} grradljlstcl ir linkiu vi-siems savo draugams ir paiUtamiems sn tofcm'.s (it «r!Mmais patariu nuoširdžioj kreiptis prie Salutaraar 
SALUTARA8 CHEMICAL 1NSTITUTION. J. BALTRENA3. Prot 

1707 6c. Halsted £t^ Phone Canal 6417 Chlcago, 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitžer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

feaip ir dabar 

SIUNGIA PiklOUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinči'ja gauti prekos pinigų ir kitų žiuių 
mcldžiajie kreiptis pas; 

i Henry J. Schnitžer State Bank* 
] 41 Washington Street, New York, N, Y. 

Žmogue kasosi galvą, 
.cad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. s' 

Vyrai ir moterį? kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

uaugiau niežėjimo, k .sjinosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou pleiskanų. 
Ii!UFPl,RS 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Pr.sktii tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos j.i nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, 
ii nesugadins nei jautriausios odos. )us negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. ;• 

j Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jc gausime nuo jusų 75 centus pacto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: <P 

F, AD. RICIITER & CO., 326-330 Broadvay, New York ««■»«'' 

ai norite M jusi| pieigti butų SAUSUS! 
PERKELKITE asiia pradėkite DET1 šiądien savo 

pinigus t ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. 
Central Manufactimng District 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Hnlsted St.) CHICAGO, ILL. 
Dėkite be laimės ir abejonės savo pinigus j šig. VISISKAI SAUGIA 
BANKĄ. KAPITALAS $550,0C0.00. TURTAS $4,500,000.00. 

W. N. Jarriagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Vice-Prezident 

John W. GorbV 
Vico-rrezideat 

S. L. Fabijonas 
Vedfijas 

Užrubežioio ir 
Lietuv -Deįjart. 

Frank L. Webb 
KasininkaB 

J. H. Rolley 
Fag, Kasininko 

F. C. Hoebsl 
Pag. KaBininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooly. 
vedėjai Rr-' 
Estate, 1 

rance ir X 
gage Depai\ 

UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS 
(July) GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS. 
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų bankų, at- 
neškite jusų bankinę knygutę, o męs itkolektavosim 
Jums pinigus DYKAI ir išduosime knygelę ŠIO 
BANKO. ^ 



Pirma Partija Aukų Lietuvon, 
Dar neseniai susitvėrė Lie- 

tuvai Gelbėti Draugija (Liet. 
Raurf. Kryžius), kurią veda 
Amerikos Lietuvių Oaktarų 
I >raugija, o jau paskelbė, kad 
pirma partija jos surinktu .tu- 
kti išsiunčiama 2 (Hera rugsė- 
jo (žiur. "Lietuvos" numerį 
1 (>7, kur telpa šiame reikale 
oficialis pranešimas). 2 die 
na rugsėjo bus išsiųstos Lietu- 
vos Raudonam Kryžiui, Kau- 
nan visos aukos, kurios su- 

plauks L. G. D. iždan iki pa- 
baigai šio mėnesio, t: y: iki 
31 dienai rugpjūčio. 

Beveik-nustebau pamatęs to 

kį pranešimą, nes žinoiau, jog 
Lietuvai Gelbėti Draugija yra 
dar tik organizavimo stovyje 
ir beabejonės aukų dar turin- 
ti nedaug. Pamatęs L. G. 1): 
pirmininką Dr. S. Biežį neiš- 
kenčiau neužklausę, kodėl ne- 

laukiama didesnio aukų su- 

plaukime įr tada sykiu visas 
pasiuntus. 

I tai gavau atsakymą, kad 
L. G. D. nemananti laikyti pi- 
nigus-aukas Amerikos banko 
se, kuomet jie yra labai reika- 
lingi teikimui visokiariopos pa 
šalpos Lietuvos gyventojams. 
Gi siuntime aukų nėra reikalo 
ko tai laukti dar ir del to, kad 
šiuolaiku Amerikos pinigų kitt 
sas yra pakilęs, gi Europos pi 
nigų kursas dar yra vis žemas; 
bet po tūlam laikui ir Kuro- 
p s pinigų kursas gali kiek pa- 
kilti, tada amerikiečių aukes, 
ilgai belaukiant, vis mažėtų 
vertėje jas keičiant ant Euro- 
pos pinigų. 

Todėl, girdi, Lietuvai Gel- 
bėti Draugijos valdybos posė- 
dyje ir nutarta suplaukusių a n 

kų ilgai nelaikyti bankose, bet 

j tuojau jas sunaudoti teikimui 
ipagelb s žmonėms Lietuvoje, 
ir pagelba bus teikiama po prie 
žiūra Lietuvos Raudono 1 Lry 
žiatlS. 

Ištikro smagu išgirsti to- 

į kius tarimus ir nuomones. Rci 
škia, šiądien suaukavus kelc- 

| ta doliarių sušelpimui tokiu ar 

[kitokiu keliu Lietuvos gyven- 
toju, už poros savaičių, ar pa 

| našiai, tavo pinigai jau pasie- 
kia paskirtą vietą ir už juos 
jau teikiama pagelba mūsų 

I broliams ir sesutėms. 
Pasir do, kad pas iždininką 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
yra suplaukusiu aukų mažiau 
nei pora tūkstančių, todėl 1.. 
(j. I): skyriai ir šiaip draugi- 

jos', kurios yra nutarę aukau- 
ti Lietuvos Ra.id. Kryžiui 
tuojau siųskite jusų aukas 1.. 
G. Draugijai, lai ir jusų auka 
neguli banko j c, bet sykiu 2 die 
ną rugsėjo iškeliauja Lietu- 

1 v ;n, kad nušluiosčius ašaras 
našlaičiam.? ir seneliams; kad 
sumažinus skausma musu bro 

C- b. 

lių l ietuvos kareivių, kurie be 
gindami b >čių žemę tapo sužei 

:sti. 
j Jei likimas pastatė juos ei- 
lėsna tėvynės ginėjų; jei prie- 
šo kulka perskriodė jų krinti- 
nes, kuriose dega karšta tėvy- 
nes meilė; jei kulka suardė tas 
kriutines, kuriose gludi bro- 
liška meilė, kurios dėlei jie at- 

statė savo kriutines, neatsi 
žvelgiant į galimas pasekmes, 
kad užstojus kelią atėjūnams 
ii apginus nuo jų savo silpnės 
nius brolius ir sesutes; tai įnu 

su, amerikiečių, yra šventa pe 
reiga išreikšti tiems dvasios 
karžygiams giliausią pagarbą 
ir sąjausmą ir teikti brolišką. 

pagelba, kokia męs išgalime. 
Jei dar kas neesate aukavę 

dėl Lietuvos Raudor N Kry- 
žiaus, tai pasiskubinki!, aukau 
ti ir siųskit justi auka Lietu- 
vai Gelbėti Draugi jai, išrašant 
čekį ar nmney orderi vardu L. 
G. Dr: iždininko J)r. J: Ku- 
lio, 3259 So: llalsted st:, Chi 
cago, J11., ir siųskit jį L. G: I): 
sekretoriui Dr. J. Sarpaliui, 
3252 So: iJaisted st., Clneago, 
111. 

Jei pasistengsite prisiųsti 
auką (o pasistengti verta) 
pirm 31 d. rugpjučio, tai 2 d. 

rugsėjo, ryte jusų'auka iške- 
liaus Lietuvon ir plauks per 
Atlantika, idant, nukeliavus į 
bakūžes samanotas, nuramin- 
ti skaustančią dėl tėvynės likt 
mo širdį jaunuoli > kareivio. 

Taigi nelaikykime aukų il 
gai pas save, o siųskime jas ten 

kur jos skiriamos; .stlmgkime, 
idant pirmoji aukų partija Lie 
tu vos Raudonam Kryžiui Im- 

lų žymesnė ir labai nuramin- 

tų nnisii brolius Lietuvoje. 
R. A (Išgis, 

Sckr. ( hicagos L: G: D:, 
apskričio. 

•'LIETUVOS" STOTIE 
CHICAGOJE. 

TOWN GF LAKE DISTFIICT 

S. W. Cor. Halsted & Exchange. 
1805 \Vest 46th Street. 
2462 West 46tli Place. 
Cor. So. Asliland & Gross. 
Cor. So. Aslilund & 43rd St. 
4513 So. Wood Street 
4536 So. Paulina Slree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. Herniitage Ave. 
46'»1 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Herniitage A^ e. 
4458 S. Herniitage Avo. 
Cor. Halsted & 47th St 

BRIGHTON, PARK DISTRICT 

3137 Wost 38tli Place. 
2855; \Vest 39tli Street. 
21)00 West 40th Street. 
2602 West 45th Place. 
2422 West C9th St. 
3953 S. Hock\vell St. 
4418 S. Riclimond Avo. 
4358 S. Fairfield Ave. 
4140 S. Maple\vood Avo. 
N. W. Cor. 441 h Mozart St. 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Avo. 
3813 Ked/.ie Avo. 
4111 So. Richmond St. 
4504 Washtenaw Avo. 
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Parengtas Draugysčių 
šy. Petronėlės ir šv. Ražancavos 

Nedėlioję, L©»fy Grove 
Biinstrupo Darže 

Wiifow Springs, III. 

Pradžia 10 vai. ryt o. Tikietas 35c kviečia komitetas 

Parengtas Rytmetines žvaigiJes Pašelpas ir Pasilinksminimo Kliabo 

PRADŽIA 9 VALANDĄ RYTO 
Darže, Lyois, Iii. 

INžANCA 25c YPATAl 
Rytmetinės žvaigždės parengtuose piknikuose, publika visuomet pilnai užganėdinta. Muzika susidės iš sep tynių Chieagos muzikantų po vadovyste Flory J. Jcreekl'isi kuoskaitlingiausiai kviečiami atsilankyti ir uit ik r i name/ kad nei vienas atsilankęs nesigailės. Komitetas. 

Dek/te. sav^ uždarbi į atsakančią vietą, kame jurų pinigai kelis kartus pasidang;ns. Pir- 
kite lotą ar kelis gražiausiame Morgan Park Garden Subdivisi.on. Pradek/te su $25.00, o 

nejusite kaip busite savininkais puikių lotų. 
Pirkite dabar pako} dar galite p/giai gauti. Pradekite šiądien taupyt?, o ateityje džiaugsi" 

tės. Nelaukite Pakol bus pervėlu, nes prekė šitų lotų greitai kįla Kur/e randasi gražiau- 
sioj apielinkej, urią puošia dideli medžiai, suaugę šaligatvia/s. Gatvės išpiltos ir kiti paran" kūmai ant vietos. 

Važiuotike tuojaus ir pamatykite minėtus Lotai po $275 ir augsčiau. $25 įmokėti ir po 
$5 ant mėnesio. 

Preke šitų lotų bus triguba trumpame laike, nes dabar jau netolimoj apielinkej nuo čia 
Panašius lotus pardavoja po $800 ir augsčiau. 

Saugus ir pelningas įdėjimas ant smarkiai augančių lotų, kur kiekvienam keletas įdėtų doliarių uždirbs didelius pinigus. 
Turėkite išmokėtą lotą, o mss Tamstoms pabudavosime namą pagal Tamstos ncrą. Tuosyk nereikės mokėt?, kitiems randos, bet imsite iš kitų randas, ir kurie pagelbės Tamstai 

išmokėti namą. 
Atvažiuokite j bendrovės ofisą prie savininkų minėtų lotų i: daugybės namų. Pamai:" kite patįs o tada suprasite jų verte. 
Priimame Liberty Land & Investment Co. še us ir Liberty Bondsus už pilną verte įmo- kė j imui ant virš minėtų praPerčių. 

Farm u Pirkėjai u:—•- • v Pirmiau negu pirksite FARMĄ, gaukite pįa" 
tesnius paaiškin/mus iš Lietuvių Gendrovčs apie 
Lietuviu Koliomją Wsconsine, kur jau d&rg lietu- 
vių gyvena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes ten 
žeme labai gera, ant kur/os nepaisant kckie metai 
nebūtų, visada geras užderejimas. Dabar geriausias 
laikas važiuoti ir pamatyti, kokie javai šįmet yra, 
kad iš kitų valstijų žmones aivaž/avę stebisi. Dau- 
guva nuo beįidrOvės pirkusieji buvo išvažinčję po 
visą Amenką, bet geriau negalėjo atrast:, kaip Wic. 
lietuv/ų kolionijoje, kur išlygos yra prieinamos ir 
biedniausiam žmogui, o preke perpus pigesne už 
žemes negu kitur. Gražios (leikos) ežerai dabina 
visą. upielinke, miestas art;', su visais parankumais 
del fannerių. Taipgi ir kelii visur geri, kad ir blo 
giausiam ore gal/rna išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą farmą pigiai, linksmoj 
vietoj ir tarp savųjų. .... 

Tai prisiųskite savo adi'esę, o męs jums prr 
siusime knygelę su piaiesnias paaiškinimais, pavei- 
kslais ir pienu. 

330/ JfalstedSt C h it icago 



PARODAI SUSIRINKIMO VIETA 

Ant paskutinio susirinkimo laikyto Lietuvos Lais- 
vės Varpo Išleistuvių Komiteto, likosi galutinai nuskir- 
tos vietos susirinkimo įvairiom apygardom. Kiekviena 
kolionija turi turėti savo maršalką ir nors vieną pa- 
galbininką. Generalis maršalka yra Jonas Evaldas, 
2554 69th St., kuris sušauks visus maršalkas Iš visų 
apygardų ir duos patarimus kaip geriausiai visą parodą 
sutvarkyti. Draugijos įvairių kolionijų susirinks 1 va- 

landą po pietų, rugpjučio 24 sekančiose vietose: 
Tcwn of Lake — ant Auburn Av°., tarpe 35-tos 

ir 34-tos, taipgi 34 tos tarpe Auburn A ve. ir Morgan St. 
18"TOS ir Union Kolionija — ant Auburn Ave., 

tarpe 34-to ir 33 čio Place, taipgi ant 33-čio Place 
taupė Auburn Ave. ir Halsted St. 

Brighton Park Kolion/ja — ant 33-čio Place, tarpe 
Auburn Ave. ir S. Morgan St„ galva į Auburn Ave. 

South Chicago Kolionija — Vakarinėj pusėj Au- 
burn Ave., tarpe 33-čio Plac'1 ir 33-čio St. 

Cicero, III. Kolionija — Rytinėj pusėj Auburn 
Ave., tarpe 33-čio Place ir 33-čio St. 

Bridgeport Kolionija — ant Auburn Ave., tarpe 
33-čio St. ir 32-ro St., taipgi ant 33-čio, St., tarpe Au- 
burn ir Halsted, taipgi ant 33-čio St tarpe Auburn ir 
Morgan. 

West Side (23 PI. ir Oakley Ave.) Kolionija — 

ant Auburn Ave., tarpe 32 ro St. ir 31-mo St. 
Korth Side — Šiaurinėj pusėj 32-ro St., tarpe Au- 

burn Ave. ir Halsted. 
Roseland i; Kensington Kolionijos — Pietinėj pu- 

sėj 32-ro St., tarpe Auburn Ave. ir Halsted St. 
West Pullman Kolionija — Pietinėj pusėj 32-ro 

St., tarpeAubum Ave. ir Halsted St., tuojaus už Rose- 
lando ir Kensingtono divizijų. 

South Engelwood — ant 32-ro St., tarpe Auburn 
Ave. ir Morgan Street. 

Automobiliai — ant 34-to Street, tarpe Aubur:: 
ir Halsted., taipgi ant 34-to Plac(> tarpe Auburn ir Hals- 
ted ir tarpe Auburn ir Morgan. Tos vietos nebus už- 
imtos draugijų, todėl automobiliai turės ganėtinai vie- 

tos, bet jeigu nesutilptų, tai gali susirinkti ant sker- 

sinių gatvių užpakalyje draugijų, jeigu bus vietos. 

SUTVARKYMAS PARODOS. 

TVARKA PIRMOS 
DIVIZIJOS: 

1. Policija 
2. Benas 

3. Kareiviai 
4. Town of Lake Dr-jos 
5. 18-tos ir Union Dr-jos 
6. Bhighton Park Dr-jos 
,7. South Chicago Dr-jos 
8. Cicero, 111. Dr-jos 

TREČIA DIVIZIJA: 
Automabiliai: 

TVARKA ANTROS 
DIVIZIJOS: 

9. Benas 
10. Kareiviai 
11. Bridgeporto Dr-jos 
12. West Side Dr-jos 
13. North Side Dr-jos 
14. Roselando ir Kensing- 

tono Dr-jos 
15. West Pullman Dr-jos 
16. S. Engelwood Dr-jos 

Kiekviena kolionija turi pati sutvarkyti savo apy- 
gardos draugijas ir jas sustatyti eilėn pagal savo norą, 

o kolioniję eilė kaip viršui parodyta yra jau nemaino- 
ma. Generalis maršalka duos ženklą kolionijų mar- 

šalkom kada pradėti judintis, kolionijos maršalka duos 

ženklą savo draugijom. 
Pastaba: Neprigulintieji prie draugijų, ar kurių 

draugija nedalyvauja, tai parodoje gali prisidėti prie 
bile jiems patinkamos draugijos. 

LIETUVIAI STENGIASI 
SURINKTI VIENĄ. MILIŪ- 

NĄ DOLIARIŲ. 
Po tokiu antgalvių Chicagos 

"Herald-Examiner" paduoda 
sekančią žinią:— 

"Ateinančiame nedėldienyje 
atsibus lietuvių susirinkimas 
"Seventh Regiment Armory,'" 
34ta ir \Ventvvorth gatve, kad 
surinkti vieną milijoną dolia- 

rų. Už tuos pinigus bus pa- 

samdyti laivai, kuriais bus 
siunčiami maistas, drabužiai 
ir apvalinės pavargusiems žmo 

nėms Lietuvoje. 
Jonas I. Bagdžiunas, West 

Parku komisionerių narys, pir 
mininkaus. Pulkininkas Jonas 
Z. Clinnin bus vienas iš kalbė- 
tojų. 

Tūkstančiai lietuvių mar- 

šuos gatvėmis. P>us delegatai 
iŠ visokių krašto dalių." 

PAJIEŠKOJIMAS PER 
POLICIJĄ 

Pon. Jomes L. Mconey, Chi 

cagos detektyvų viršininkas 
atsiuntė mums laišką, kuria- 

me jisai prašo, kad moteris 
kuriai kišienis vagis ištrauka 

krepšiuką su pinigais, vienoje 
iš State gatves departamcnti 

nių krautuvių, rugpjučio 1S d., 
atsišauktų pas jį Jisai sako, 
kad vagilka yra pagauta ir 

prie jos atrasta kriepšukas su 

pinigais ir metalinis daigtas 
pusės dolaro didumo. 

GERAS MAŽOS MERGE 
LĖS PAVYZYS 

Ketvergo "Lietuvos" nume- 

ryje buvo antgalvis "Lenkai 
vėl Lietuvoje!" 

j Kada laikraščio išnešiotojas 
padavė "Lietuvą" vienai ko- 

kių dešimties metų mergaitei, 
j jinai pamačiusi antgalvį, bėgda 

ma pradėjo šaukti—"Mama, 
mama, bad news, išlaks Lie- 

! tuvoje!" 
Matyti, kad tos mergaitės tė 

vai yra geri tėvynainiai ir my- 
li savo kraštą, todėl ir jų vai- 
kai yra taki pat. 

Ta maža mergaitė duoda 
mums gerą pavyzdį. Labai 
dažnai mes išaugusieji šaltai 
atsinešame prie Lietuvos dalv- 

I kn. 
M. K."S. 

CICERO, ILL:, VAIKU 
PRIEGLAUDA 

Cicero lietuviai atliko labai 
■ svarbų ir naudingą darbą, 

įsteigdami "Dieninę Vaikų 
I 'rieglaudą (1 )ay Nursery ). 

Tokia įstaiga ypatingai yra 
reikalinga vietinioms lietu- 
vėms, kurios eina j darbą ir 
neturi kur padėti savv vaiku, 
o tokiu Cicero randasi nema- 

žai. Yra taip pat čia ir vyrų 
našliu, kurie turi mažus vai- 
kus. 

Iki šiol prieglaudos prižiū- 
rėtoja buvo p-nė Yalenčienė. 
Paskutiniame susirinkime ji- 
nai atsisakė vesti toliaus. Jos 
terminas baigiasi rugpjūčio 
22 d. Kad toliaus varyti tą 
naudingą darbą, turime dabar 
atrasti nauja prieglaudos pri 
žiūrėtoją, o jei nerasime, tai 
labai gali buti prisieis net už- 

daryti. Taigi, dabar yra la- 
bai gefa proga lietuvei mer- 

ginai ar moterei, kuri mėg- 
sta vaikus, gauti užsiėmimą. 
Alga yra gera ir darbas leng- 
vas. 

Paskutiniame susirinkime 
nutarta kreiptis per laiškus į 
vietinias draugijas ir padėka 
voti joms už paramą, kur h 

jie mums iki tam laikui suteik- 
davo. 

Taip pat nutarta daugiau 
išgarsyti tą naudingą organi- 
zaciją, nes Dieninė Vaikų 
Prieglauda turi buti visuome 
nes darbas. 

Lietuvių Dieninė Vaikų 
Prieglauda randasi po antra- 

šu—1512 So. 4-9 Ct., Cicero, 
111. 

Prieglaudos I 'icc Pirm. 

AUKAUKITE LIBERTY 
BCNDSUS LIETUVOS 

LAISVĖS VARPUI! 

Paskutinėse dienose telefo- 
nu ir laiškais aplaikiau daug 
užklausimų, ar Liberty l> nd- 
sai bus priimami kaipo auka 
Lietuvos Laisvės Varpui." 

Šiuomi pranešu visiems lie- 
tuviams, kad Liberty t>ondsai 

[bus priimami kaipo auka už 

pilna jų vertę. 
Taigi lietuviai, nedėlioję, 

rugpjūčio 24 d., visi atneškite 
savo Liberty Bondsus—ir už 
skambinkite Lietuvai laisvę. 

Šiame momente Lietuvai pi- 
nigai yra labiausiai reikalingi 

'užmokėjimui užpirktu reikme- 

nų.. 
Aukos bus išsiųstos tiesiog 

Lietuvon tuojaus po apvaikš- 
čiojimo. 

Atminkite, kiekvienas au- 

kaujantis aplaikys Lietuvos 
Laisvės Varpo bronzinį ženklą 
atminčiai ir specialius garbės 
ženklus. 

Aukautojų vardai bus at-j 
ipauzdinti Varpo knygoje, ku 
rl bus pasiųsta Lietuvon kar-] 
tu su Varpu. 
Gerbiamieji lietuviai, pribu- 
kite a i t išleistuvių kuosk;iit- 
lingiausiai ir aukaukite kuo- 

daugiausia;, nes dabar yra lai-j 
kas savo tėvynę gelbėti. 

Jonas Bagdžiunas, 

| L. L. V. komiteto pirmininkas. 

Draugijų Pranešimai j 
BIRUTĖS DRAUGIJOS 

PRANEŠIMAS. 
Visi "Birutės" dainininkės 

į ir dainininkai yra kviečiami 

j susirinkti nedėldienyje, rug- 

jpjučio 24 d. "Mark Wbite 
Sąuare" svetainėje, lygiai ant 

12tos valandos. Dainininkės 
yra prašomos apsirengti t lini- 
niais drabužiais. Bus miami 
krutomieji paveikslai Birutės 
choro atskirai. Vėliaus nuei- 
sime ant Laisvės Varpų išlei- 
stuvių, kur turėsime išpildyti 
dainų programą. 

Visus kviečia l'aldyba. 

KAREIVIAI Iš CICERO. 
Visi Cicero lietuvių kareivių 

dr-tės nariai yra kviečiami su- 

sirinkti nedėldienyje, rugpjučio 

24 d., lygiai ant i 1 '.30 vai. 
prieš piet, Zvih svetaianyje 
1347 S<>. 5(Jt1i A ve. \ i si daly 
vausinic Laisvės Varpu išlei- 
stuvėse. 

Vardan Liet. kar. Dr-tės, 
J. f:. Šoris, ra-1. 

ŠV DOMININKO DR-TĖS 
NARIAMS. 

Visi nariai malonėkit su 

sirinkti Wodmano svetainėn 
nedėlioj 1 vai. ])o pietų, iš 
kur keliausime ant parodos. 

A. Bugauiškis. Pirm. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

2 skyrius turės susirinkimą pa 
nedėlvje rugpjūčio 25 d. 7:30 

.vai. vakare, M. Meldažio sve- 

tainėje 2242 W. 23'H. 
Nariai Imtinai malonėkite 

atsilankyti, iks yra svarbiu 
reikalu apsvarstiniui. 

I uldyba. 

APVEIZDOS DIEVO DR 
JOS PRANEŠIMAS. 

i Visi nariai vra kviečiami ne- 

| atbutinai dalyvauti Laisvės 
I \Tarpo išleistuvėse redėldieny- 
Į j<v rugpjūčio 24. 
i \ isi privalo susirinkti ant 
Auburn A ve., tarpe 33ėios ir 
34tos gatvės, lygiai ant lmos 
vai. po piet. čia susiformuos 
visos nuo 18tos atvės drau- 
gijos ir maršuos i "Seventh 
Regiment Arui >ry." 

/'aldyba. 

LIETUVIU MECHANIKU 
SUSIPNKIMAS. 

Lietuvių .decbanikų salin- 

siu kuopos susirinkimas atsi- 
ims nedėldienyje. rugpjūčio 
24 d., lygiai 9-oje vai. išryto, 
"Liuosyljcs" svetainėje, kam- 
pas \\ abansia ir (lirard gatvė. 

\ isi Chieagos ir apielinkių 
metalu apdirbėjai lietuviai ma- 

lonėkite pribūti j šita susirin- 
kimą, nes yra daug svarbiu 

reikalu apkalbejimui. I\ih1yba. 

SIMANO DAUKANTO 
DR JA PRANEŠIMAS 
\ is• draugijos nariai privalo 

dalyvauti Laisvės Varpo išlei- 
stuvėse, nedėldienyje, rugpjū- 
čio 24 d. 

Nariai yra kviečiami pribūti 
j Mark \\ hite Sąuare parką, 
1 Ialsted ir 2() gatvė, lygiai ant 
lmos vai. ]). p. 

Visi nariai, kurie nedaly- 
vaus, bus baudžiami $1.00 pa- 
gal draugijos nutarimą. 

M. Tamulinnas, Pirm. 
P. Kciiutis, Rast. 

815 So. Kolman A ve: ■ 

AFICIERU IR KAREIVIU 
ADYDAI! 

Visi lietuviai tarnavusieji S. 
Y. kariumenejc kaip aficerai! 
taip ir kareiviai, ir taipgi tie, 
kurie dar tebetarnauja, o ran- 

dasi Chieagoje, malonėkite uni 
formose šį nedėldienį Rugp. 
(Aug.) 24, d. 1919, susirink- 
ti 12 vai. lygiai ĮSI ark \\ hite 

Sąuare, 30 st., ir S. Halsted 
st., kad skaitlingai dalyvauti 
Laisvės Varpo paradoje. 

Tuojaus susirinkus bus kru 
tomi paveikslai imami visu ka 

reivių. Kas suvėluos, ,tai ne- 

galės dalyvauti ėmime paveik-1 
siu. 

Todėl kareiviškai, kai]) esa- 

te papratę, "fall in at 12 nonnj 
sharp!" 

Kviečia Kareivių Taryba ir 
Laisvės Varpo Komisija. 

i BRIDGEPORTO DR-JU 
i SUSIVIENIJIMO PRANE 

I, SIMAS. 
1 Dr-ju Susivienijimas laikys 
savo mėnesini susirinkimą rug 
p jučio 25 d., YVoodmano sve- 

tainėje, 3251 Lime gatve, ly- 
giai ant 7:30 vakare. 

Bus daug svarbių reikalų 
apsvarstymui, ypatingai kas- 

Į link svetaines statymo. Visi 
idelegatai ir administracijos na 

rai malonėkite ateiti. 
j Vv(/: (/a. 

\ i->n draugijų ir kliului ni* 

tarimu raštininkai malonėkite 
priduoti pavardes ir antrašus 
vbii kurie užsirašė svetaines 
statymui šėrus j /ėmiaus pa- 
du itą antrašą: 

/\ Hafcntis, 
2603 \Y. (/) St. 

Telef. I'iospeet 1886. 
i l 'ahlyba. 

TOWN OF LAKE; LAIS- 
VĖS VARPO APVAIKŠ- 

ČIOJIMO REIKALE. 
Kadangi nereitame susirin 

kime atstovai nuo 26 įvairiu 
draugysčių užgvrė, kad vi 
[kurie dalyvaus Laisvės Varpo| 
išleistuvėse, turės sus.organi- 
Įzuoti ant viet>s, ant To\vn oi 
l Lake. ir paskui eiti I>ridgep> r 
tan, kad sutikti kitu kolioniju 
draugystės, kur bus imami vi- 
sos parod. »s krutamieji paveik- 
slai, todėl draugijos iš To\vn 
of Lake, kurios dar neužsi- 
registravo, yra kviečiamos ta 
ktu >gr eičiau s i a i padaryt1'. 

Kiekvienai draugijai bus 
paskirta vieta ir taip pat visos 
draugijos bus pažymėtos pro- 
grame. 

Rengėju Komisija,— 
M. Kliniašaitskis, 

L. Geležinis. 

ILL. LIETUVIU PAŠEL 
POS KLIUBAS 

Kliubiečių Domai. 
Visi Illinojaus Lietuvių 

Pašalpinio Kliubo nariai 
malonėsite susirinkti nedė- 
lioje, rugpjučio 24 d., Dal- 
kaus svetainėje, 3301 So. 
Morgan gatvė, lygiai ant 1- 
mos po pietų. Musų kliubas 
dalyvaus Laisvės Varpo iš- 
leistuvėse, todėl malonėkite 
nesivėlinti, nes apvaikščio- 
jimas prasidės anksti. 

J. Bijanskas, Pirm. 
A. Lazauskas, Rast. 

3339 S. Union Ave. 
Telef. Boulvard 2293. 

CICERO, ILL 
PRANEŠIMAS VISUOME- 

NEI. 

Lietuviai ,visi žinote, kad 
Lietuvai yra reikalinga pa- 
galba. Žmonės, ten suvar- 

gę, alkani ir nuplišę. Jų 
visų akys yra atkreiptos Į 
mus Amerikos lietuvius. Tr.i 
gi, gelbėkime juos kiek ga- 
lėdami. Tą męs galime pa- 
daryti per Lietuvai Gelbėti 
Draugiją. Tos draugijos 
skyrius randasi taip pat Ci- 
cero. Visi turime prisirašy 
ti prie jo ir tada męs galėsi 
me sušelpti savo viengen- 
čius. 

Sekantis L. G. D., Cicero 
skyriaus susirinkimas įvyks; 
subatos vakare, rugpjučio 
22 d., lygiai ant 7:30 vaka- 
re, Tamuliunienės svetainė- 
je, 1447 So. 49 A ve. ir 50ta 
gatvė. 

Visi turite ateiti, nes kam 
gi iš musų nerupi pavargusi 
Lietuva. Kaip nariai ir tie, 
kurie dar nepriširaše pri- 
valo neatbūtinai ateiti. 

K. P. Deveikis, 
1505 So. 51 Ave., 

Cicero, 111. 

ŠV VINCENTO FER. 
DRSTĖ. 

PRANEŠIMAS. 
Visi dr-stes nariai yra 

kviečiami susirinkti nede- 
lioje, rugpjučio 24 d., lygiai 
ant 12 vai., i Šv. Kryžiaus 
parapijinę svetainę ,prie 46 
ir Wood gatvių. 

Iš ten maršuosime f Se- 
venth Re^iment Armory 
ant Laisves Varpo išleistu- 

vių Meldžiu pasiimti drau- 
gystės ženklus, šarfas ir bal- 
tas pirštinaites. 

Su tikra pagarba, 
K. Makaras, Pirm., 
J. Legnugaris, Rašt. 

SV. ANTANO IŠ PADVOS 
DR TĖS PRANEŠIMAS. 
Visi nariai neužmirškite 

susirinkti nedėlioje ant 
Bridgeporto. So. Auburn 
A ve., tarpe 33-čios ir 34-tos 
gatvių, lygiai ant 1:30 po 
pietų. 

šitoje vietoje bus mus 

draugystes žymė. Visi stoki 
te į eilę prie žymės pagal 
maršalkos nurodymo. Daly- 
vausime Laisvės /arpo išlei 
stuvėse, rugpjučio 24 d. 

Valdyba. 

TAUTIŠKA DRAUGIJA 
APŠVIETIMO BROLIŲ. 
Draugija dalyvaus Lietu- 

vos Laisvės Varpo išleistu- 
vėse, todėl visi nariai priva- 
lo susirinkti 24 dieną rug- 
pjučio, nedėlioje, 12:30 vai. 

; po pietų Meldažio svetai- 
nėn 2244 W. 23-rd PI. 

Kviečia visus Valdyba 

D L. K. VYTAUTO 
GVARDIJOS PRA- .. 

NEŠIMAS. 
Visi Gvardijos nariai yra 

kviečiami susirinkti nedėl- 
dienyje, rugpjučio 24 d., ly- 
giai ant 12-tos vai. j šv. Kry 
žiaus parapijinę svetainę, 
prie 46-tos ir Wood gatvių. 
Iš ten maršuosime į Seventh 
Regiment Armory ant Lais- 
vės Varpo išleistuvių. 

Meldžiu neužmiršti paim- 
ti gvardijos ženklelius, ke- 
purės ir baltas pirštinaites. 
Visi draugai ir kareiviai tu- 
ri buti pilnoje uniformoje. 

J. Letukas, Pirms., 
J. Legnugaris, Rašt. 

4644 So. Wood St. 

REIKALAUJA MOTERIŲ 
prie siuvimo naujų >mot;kų 
(rags). Geras ir pelningas 
darbas. Darbo valandos nuo 

7:30 ryto i ik 5 vakaro. Suba- „ 
«( 

t -mis iki 1 po pietų. Atsišau- 
kite: M. KOLTi, 1847 Mil- 
\vaukee Avenue. 

"REIKALAUJAM 25 mer- 

ginu prie darbo dirbtuvėje, 
$14. Į sąvaitę besimokinant. 

Geros progos išsidirbti ge 
resnį darbą. American Insu- 
lated Wire and Cable Co.» 
954 W 21 "st Street. 

Pirmas lietuviškas Kotelis Chicago], 
prio 1606 South Halsted St. žisai Ho- 
telis nėra brangus dėl darbininku žmo- 
nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočiams ir priimame pakelei'ius. 
Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi a u valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. 

I $100,000 SUTAUPYS AMERIKAI 
R^ikal'rs^l Agentai 

Naujas preparatas taupymui Ga- 
solino, kuris sutaupys, rj'i 20 — 40 
nuošimčių. Tūkstančiai »nrtou>JiĮ 
reikalauja. Vartojamas Automobi- 
liams, Trokams, Motorinėms Val- 
iems, Motorcykliams, Gasolino kasi- 
mo inžinams ir Orlaiviams. Pašai- 
pa mokama: Sutrumpins lolum'į 
auo 20—40 r -.ošimčių. Padidins jie- 

motorui. Padaugins greitumą. 
Motoras trauks š \ elniai. Lengvas 
"užštardavimas" šaltame ore. Ap- 
saugoja nuo suodži'. Sutaupins Ga- 
ražo išlaidas. 

Agentai ir savininkai reikalaudami 
kreipkitės: 

Elect. Chemical Laboratory 
P, O, Box 164, Muskegon, Mich. 

BARGENAS. 
10 akerių puikios žemės 

visai netolį Chicagos, 45 
minučių važiavimas iš mie- 
sto Chicago & Northern 
Railroad geležinkeliu, šis 
plotas žemės labai tinka 
auginimui vištų arba daržo- 
vių. šį žemės šmotą galima 
pirkti pigiai ir ant lengvų 
išmokėjimų. Jeigu įsigysi šią 
žemę galėsi aužaukinti sau 
iki valios maisto ir buti ne- 

prigulmingu. Tai yra tikras 
bargenas. Jeigu norite lai- 
mėti pasiskubinkite. 
Klauskite Paul Rauby, 1404 
W. 18th St., Telefonas Ga- 
nai 6296. 

STASYS SIMKUS -Muzikos Studiją PerkėlS j 
Fine Arts Bldg. Room 427 
ant Miehigan Ave., arti Vau Buren 

■W MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 
Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. Pirm a+ lankyrr.o malonėkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

Extra! Extra! 
IŠLEISTUVĖS 

iotuvos Laisves Varpo 
TIKRAI ATSIBUS 

Nerišlioj, Rugpjučio-Aug. 24 
SEVENTH REGIMENT ARMORY 

ANT WENTHWORTH AVE. IR 34-TOS 

Paroda prasidės ant Bridgeporto 2 vai. po pietų. 

Draugijos susirinks 1:30 vai. ant Auburn Ave. 
tarpe 35-tos ir 31-mos nuskirtose vietose 

Lietuviai kareiviai uniformose prašomi susirinkti 
I mą vai. po pietų Mark White Sąuare Parke prie 
Halsted ir 30-tos. Iš čia išmaršuos vesti parodą. 

Bus imami krutami paveikslai visos parodos ir 
iškilmės salėje. 

Visas Chicagos ir apielinkų Draugijas ir visus lie- 
tuvius kviečia ant šios didžiausios lietuvių iškilmės. 

INŽANGA VISIEMS LIUOSA. 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVIŲ KOMITETAS. 
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