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Carranza Protestuoja Prieš 
Suv. Valst. Kareiviu 

įsiveržimą 
Lenkai Saukia Visus Vyrus 

Nuo 20 iki 40 Matu Amžiaus 
Sovietininkai Lenda Gilyn Sibire. 

MAŽOSIOS TAUTOS BUS 
IŠKLAUSYTOS BE 
WILSONO NORO. 

"VVaahircgton, rugp. 21 d. 
Nežiūrint administracijos u- 

kazo tuojau.? ir be svarstymo 
patvirtinti taikos sutartį senato 

užsienio santikiu komitetą? c- 

šiądien nubalsavo duoti ''viena 
diena teismo" visoms valdžio- j 
sioms tautoms, kurios nebuvo 

išklausytos Paryžiaus konfe*. 
rencijoje. ) 

Septyniolika lokai tautu a- 

tidarė sėdybas VVashingtonc 
kad įteikus Su v. Valstijų sena 

tui savo protestus ir pažiurę 
jus, ar prez. YYilsono apsispren 

^iimo principas turi daugiau: 
svarbos Amerikos konferenci- 
joje negu jis turėjo paryžinėj 

Komitetas pirmiausiai is- 
klausis aigiptiečius. Negavę 
sava valdybės Paryžiaus kon- 

ferenijoje, Aigipto tautos ats- 

tovai atvyko YVashingtcnan ir 

įprašė buvusio Missouros go- 
vernoro Jos. W. Folk išdėti jų 
dalyką senate. Jo išklausis se- 

nr.tas šeštadienyj. 
Už airius kalbės sekamą sa- 

vaitę buvusis pramonės manti- 

kių pirmininkas F. P. \Yalsh 
Graikai protestuoja prieš su 

manytą atidavimą Trakijos 
dalies Bulgarijai. 

Robert J. Cakhvell, atstovau 

jantis Amerikos vidurines Vai* 

ropos associacia, nušvies da* 

lykus lietuvių, ukrainiečių, es« 

tų, latvių ir kitų tautu gyve- 

nančių krašte gulinčiame nite 

Vokietijos ir Lenkijos į rytus 
Taippat bus išklausomi ko- 

rėjiečių dalykai ir Fiumės gy- 

ventojų balsas. Komitetas da- 

bar užimtas išklausinėjimu 
Šantungo sutaikymo. 

Apsisprendimo išklausinėji- 
mai manoma pasibaigs su s?.* 

vaite laiko. 

CARRANZA PROTES- I 

TUOJA PRIEŠ SUV VAL 
STIJU KAR1UMEN1U 

ĮSIVERŽIMĄ. 
Wa*h?ngton, rugp. 21 "d. 

Meksikos ambasadorius Čia 

gavo instrukcijas nuo savo 

valdžios protestuoti į Valsty 
bes skyrių prieš Amerikos 
siuntimą savo kareivių per 
sieną ir prašyti, kad jie bu- 
tu ištraukti atgal. 

Čia apturėtas šiądien už- 
reiškimas šitaip skamba: 

"Du Suv. Valstijų kariuo- 
menės lakūnai, sako, per 
klaidą perlėkė per musų že- 
mę ir nusileido apie 112 ki- 
lometrų nuo pietinės sienos, 
kur juos suėmė plėšikų bū- 
rys, susidedantis iš 20 žmo- 
nių. Lakūnai dabar paliuo- 
suoti. 

"Dajis Suv. Valstijų 8 ka- 
valerijos kareivių perėjo sie 
ną ir nusivijo paskui pikta- 
darius. Užsienio santikių 
skyrius tuoj aus davė instruk 
cijas musų ambasadai Wa- j 
shingtone tinkamai dalykus 
nušviesti, protestuojant ir 
reikalaujant, kad įsiveržu- 
sieji kareiviai tuojaus butų 
ištraukti. 

Valstybės skyriuje šią- 
dien buvo sakoma, kad am- 

basadorius Bonillas jokio 
protesto neįteikė. 

Sulyg neoficialiais prane- 
šimais vakar atėjusiais j Rio 
Grande, besivijimas eina to- 
liau per kalnų viršūnes, skar 
džiomis paslaistemis ir siau- 
romis tarpkalnėmis, kur šal- 
tinių upeliai čiurlena per 
mažas kalninių ūkininkų 
ganyklas. 

LENKAI ŠAUKIA VISUS 
VYRUS NUO 20 IKI 40 

METŲ AMŽIAUS. 

Londonas, rugp. 21 d. — 

Lenkai išaukia kariumenen 
visu3 sveikus vyrus nuo 20 
iki 40 metų amžiaus delei 
sukjlimo Augštutineje Sile- 
zijoje. Jau daug kraujo ten 
pralieta; laukiama, kad vo- 

kiečiai turi gerai suorgani- 
zuotus pienus revoliucijai 
ten. 

SOVIETININKAI LENDA 
GILYN SIBIRE 

Pekin, rugp. 21 d. — Bol- 
ševikai žengia toliau rytinia 
,me Sibire. Dabar jie yra 

Laisves Varpo Išleistuvių Iškilmes. 
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Šioje nedėlioję Chicagos lietuviai ruošia milžiniškas iškilmes— Lietuvos Laisvės Varpo išleistuves. Kartu su Varpu 

Chicagiečiai ruošiasi pasiusti Lietuvai vaistų, drabužiu ir valgių. 

apie 60 varstų nuo Čeliabin 
sko ir 40 varstų nuo Tumėno 

Sibirinės kareivijos trau- 
kiasi atgal tvarkoje, nuei- 
dama po 7 varstus į dieną 
Visas kovos sunknumas puo 
la ant užpakalinės sargybos. 

Kanuolės, daiktai, šovi- 
niai ir gyventojai gabenami 
linkui Omsko, kur yra Kol- 
čako valdžios sėdyba ir kur 
žadama maitinti ir užlaikyti 
pabėgėlius. 

Iš Omsko per Irkutską 
oficialiai pranešama, kad 
nėra pavojaus, jog Omskas 
pateks j bolševikų rankas. 
Sutrumpėjus linijai, mano- 

ma, kad Kolčako pajiegos 
geriaus galės laikytis ir, pa- 
stiprinimui atėjus, gal net 
bus galima vėl ofensyvas 
padaryti. 

Gelžkelio streikas Man- 
žurijoje Hailaro, Mulino ir 
kitose stotyse nuo Charbino 
j šiaurę pasibaigė. Gen. 
pleškov, veikiantis už gen. 
Horvathą, tapo paskirtas 
gelžkelių perdėtiniu. Jis pa-1 
skelbė karės stovį Chinų 
rytinėj gelžkelio juostoj. 

KLAUSIA PAS PREZI- 
DENTĄ DARBO LESU 

PROPORCIJOS 
Washington, mgp. 21 d. 

Minnesotos atstovas Carss 
šiądien paduotoje savo re- 

zoliucijoje klausia preziden 
to informacijos, kuri yra tu- 
rima federalės Vaizbos ko- 
misijos sulyg tuo, kokią pro 
porciją darbo lėšos padaro 
visų lėšų pagaminimo ang- 
lies, plieno, vario, mėsos, 
daiktų sudėtų i skardines ir 
kitų reikmenų. 

PLIKAS ŽYDES VARĖ 
GATVĖMIS LENKU 

KAREIVIAI 
Londonas; rugp. 21 d.— 

Sulyg pranešimais apie po 
gromus, kuriuos apturėjo 
čia iš Lenkijos Ziono sėdy- 
ba, kareiviai Cholmo mies- 
te įsiveržę moterų maudyk- 
lon botagais ir šaudyklių kul 
bėmis išvijo besimaudan- 
Čias plikas žydes ir šaukda- 
mi bei juokdamiesi nusiivjo 
m^sto gatvėmis. z 

ANGLINIU DOKU SAVI- 
NINKAI SKUNDŽIA 

UNIJĄ. 
St. Paul, rugp. 21 d. — 

Anglinių dokų savininkai 
susirinkę čia nutarė skųsti 
Dulutho vietos uniją 524 ir 
Superioro vietos uniją 623 
Tarptautinės elektrininkų 
brolijos už tai, kad jie buk 
susitarę darbininkams net I 
dirbti ant jų dokų. Anglinių 
dokų darbininkai streikuo- 
ja tuose miestuose. 

OMSKO VALDŽIA /PER- 
KELIA AUKSĄ 
IRKUTSKAN. 

Tekio, rugp. 17 d. (Pavė- 
luota). — Pagal čia apturė- 
tus rodos ištikimus praneši- 
mus, omskinė, rusų valdžia 
kelia savo atsargos auksą ir 
archyvas į rytus, Irkutskan. 
Čia yra manoma, kad japo- 
nų karinome, jei butų reika- 
las, bandis užstoti kelią bol- 
ševikams, rytų pusėje Irku- 
tsko. 

ALBANIJA PRAŠO AP 
GYNIMO PAS SENATĄ. 

Paryžius, rugp. 21 d. — 

Albabanų delegacija taikos 
konferencijon, vadovauja- 
ma Louis'o Bunoa kabeliu 
pasiuntė prašymą pas Suv. 

Valstijų prezidentą ir sena- 

torius Lodge ir Hitchcoch, 
kad juos apgintų nuo kai- 

mynų imperializmo. Jie sa- 

ko, kad graikai, italai ir ser 

bai tolydžio užpuldynėja jų 
kraštą; jie prašo plebiscito 
nustatymui rubežių. 

TRiBĖGIO GELŽKEIO 
TARNAUTOJAI GRIŽO 

PRIE DARBO. 

Elgin, U!.; rugp. 21 d. — 

Auroros, Elgino ir Chicagos 
elektrinio gelžkelio tarnau- 
tojai, kuriems vakar suėjo 
trįs savaitės, kaip jie išėjo 
i streiką, reikalaudami di- 
desnių algų, šįryt nubalsa- 
vo laikinai priimti pakėlimą 
b centų valandai ir tuojaus 
grįžti prie darbo. Balsavi- 
mas įvyko Wheatone ir nu- 

i balsuota ivenu balsu. 

PASIUNTĖ DEGTINĘ NE- 
DEGAMOJ ŠĖPOJ 

Seattle, Wash., rugp. 21 
d. — Slėpininga nedegamo- 
ji šėpa, prisiųsta iš San 
Francisco į Tacomą tapo 
atidaryta Tacomoje ant do- 
zko justicijos agentų ir joje 
atrasta 180 puskvortėms bon 
duotos degtinės. Šėpa sto- 
vėjo ant doko nuo liepos 7 
d. ir niekas jos nepajieško- 
jo. Federaliai viršininkai 
mano, kad vardas ir adre- 
sas to, kuriam ji buvo siųs- 
ta, yra pramanyti bet kas 
norėjo ją atsiimti, ligšiol 
nežino. 

REIKALAUJA PAKARTI 
ERZBERGERĮ. 

Berlinas, rugp. 20 d. (Pa- 
vėluota). — Vakar vakare 
šalies liberalai, šaukdami 
"Šalin su Erzbergeriu," su- 

renge trukšmingą protes- 
to susirinkimą, kur kalbė- 
tojai nesigailėjo finansų mi-< 
nisteriui skaudžiausių epi- 
tetų — 

" išdavikas," "niek- 
šas," "kamoflažuotas suk- 
čius" ir šitiems panašiais." 

Nuo mušiu pertraukimo 
laiko iki dabartinio įvedi- 
mo radikalių mokesčių 
Erzbergerio viešas veikimas 
buvo vienval užpuldinėja- 
mas nuo estradų. Nekurie 
kalbėtojai reikalavo, kad 
Erzbergeris butų pakartas 
po arčiausiu stulpu. 

Susirinkime buvo priimta 
rezoliucija reikalaujanti Erz 
bergerio pasitraukimo. 

KONGRESAS PATVIRTI 
NO KALĖJIMO BAUSMĘ 

LUPIKAMS. 
Washington rugp. 21 d. 

Atstovų butas šiądien prie- 
lankiai priėmė žemdirbys- 
tės komiteto pranešimą apie 
pataisymus maisto kontro- 
lės akto, kuris uždeda lupi- 
kams $5,000 piniginės baus- 
mės ir du metu kalėjimo. 
.Projektą padavė vyriausis 

i prokuroras Palmer ir akto 

veikimą išplėtė ant drabu- 
žių, maistinių indų, pašaro 
ar trąšų, kurianomo žibalo 
ir naturalio gazo. 

118 SAKOMU RUSU RE 
VOLIUCIONIERIU SU- 

AREŠTUOTA YOUNGS 
TOWNE. 

Yuongst<>wn. O., mgp. 20 
d. — Federalės valdžios vir 
šininkai vakar vakare užpuo 
lę taip vadinamų bolševikų 
susirinkimą East Youngs- 
towne suėmė 118 žmonių ir 
sukišo į apskričio kalėjimą. 

Viršininkai įsilaužė susi- 
rinkiman viduryj kalbos, ku 
ri buvusi labai radikali. Nu- 
vežė pilną automobilių rau- 

donųjų vėlukų ir bolševiki- 
nės propagandos. 

Tuo tarpu suimtieji laiko- 
ma sulyg įtarimų, bet vė- 
liaus federaliai viršininkai 
žada sustatyti kaltinimą 
maištu. 

MEKSIKA NUBAUDĖ 
MIRTIMI UŽPUOLIKUS 

AMERIKIEČIŲ TAM 
PICOJ 

Galveston, Tex., rugp. 21 
d. — Carranzos valdžia su- 
ėmė ir nubaudė mirtimi sep 
tynius Meksikos banditus, 
kurie apiplėšė pereivius nuo 

Suv. Valstijų skraiduolio 
Cheyenne ties Tampico pe- 
reitą mėnesį; šitą oficialiai 
pranešė gen. Publo Gonza- 
les Meksikos konsuliui čia 
Meade Fierro. Pranešime 
sakoma, kad jie turėję jū- 
reivių daigtus pas save. 

ČEVERYKU DIRBĖJAI 
UŽDIRBĄ. $120 I 

SAVAITĘ. 
Boston, Mass., rugp. 20 d. 

Apskričio didžiąjam posė- 
dininkų teismui betyrinė- 
jant čeverykų brangumą 
šiądien paaiškėjo, kad neku 
rie čeverykų dirbėjai uždir- 
ba po $120 J savaitę. Po 
tiek uždirbančių esą mažai, 
bet daug uždirbą po $60 
į savaitę, paprastas gi už- 
darbis apie $40. Vaikai gau 
ną po $30 į savaitę. Buvo 
paliudyta, kad pora čevery- 
kų, kurią fabrikantas parda 
vė už $5.50 sankrovoj už 
400 jardų nuo dirbtuvės bu- 
vo ištatyta su kaina $12. 

PERSIJOS ŠAHAS 
KONSTANTINOPOLY! 

Konstantinopolis, rugp, 
19 d. — Persijos šahas, sul- 
tanas Ahmed Mirza šiądien 
atvyko čia Anglijos skrai- 
duoliu, važiuodamas Euro- 
pon. Būdamas čia jis apsis- 
tos rumuose savo tėvo, bu- 
vusio šacho, kuris atsisakė 
nuo sosto 1909 m. Rytoj jis 
apsilankys pas Turkijos sul- 
tcnx Mahommedą VI. 

Ėjo gandas, kad šachas 
pabėgo, žmonėms įpykus 
ant jo už jo sutarti su Ang- 
lija, pagal kurią Persija per 
eina po Anglijos kontrole, 

i 

POLICIJOS ATSARGA 
NUMALŠINO RASINES 

RIAUŠES MONTREALEJ. 

Montreal, rugp. 20 d. — 

Rasines riaušes gatvėse bal- 
tųjų su juodaisiais, kur šū- 
viai gausiai lakstė, numalši- 
no policijos atsarga, pašauk 
ta negrų kvartalan. Kibelis 
prasidėjęs iš to, kad trjs neg 
rai užpuolė baltą viešbučio 
sargą. Vienas trijų tapo pa- 
šautas i galvą, kuomet jis 
mėgino pabėgti automobi- 
liuje; jis nugabenta ligoni- 
nėn po areštu. 

ANGLIAKASIAI KALTI- 
NA UNIJOS VADOVUS. 

Springfield, 111., rugp. 20 
d. — "Maištuoliai anglia- 
kasiai savo Konvencijoje 
šičia apkaltino Suv. Kas. 
Darb. viršininkus blogu pa- 
sielgimu tarnystėje, nepil- 
dymu savo visininkiškų prie 
dermių ir eikvojimu unijos 
pinigų. 

BOLŠEVIKAI PIRKO CHI- 
CAGOJ 75,000 PORU 

KURPIU. 
Chicaga pradėjo daryti 

bizni su bolševikų valdžia 
— su Rusų Socialistų Fede- 
ruotu Sovietu. Steel Sole 
Shoe kompanija vakar ap- 
turėjo užsakymą 75,000 po- 
rų kurpių per L. Martensą 
iš Maskvos. 

Kurpės yra plienu kausty- 
tos ir storos šikšnos. Tai 
bus pirmas siupntimas pasi- 

Į baigus karei.' 

6 MIRĖ, 6 SUŽEISTI SU- 
SIMUŠUS TRAUKINAMS 

MICHIGANE. 
Traverse Cicy, Mich., 

rugp. 20 d. — Pas graborius 
čia guli keturi kūnai trauki- 
nių tarnautojų; du kūnai 
bandoma išimti iš-po su- 

mankytų plieninių karų, o 

apie šeši pasažieriai pasiųs- 
ta į ligonines. Nelaimė atsi- 
tiko susimušus Pore Mar- 
ąuette No. 6 pasažierinim 
traukiniui su extra No. 362 
ištisiniu Grand Rapids važ- 
biniu traukiniu; susimuši- 
mas įvyko vienoje mylioje 
nuo Butner, septyniose nuo 

Traverse City ant didžio- 
sios linijos. 

/ 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje: 

Pėtnyčbje gražu. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 85 laipsniai 5 vai. vak. 

Saulėtekis, 6:05 vai. ryto; 
saulėleidis, 7:40 vai. vakare. 
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LENKŲ VERŽIMASIS LIETUVON. 

Vakar Ameriką pasiekė baisios žinios. 
Lenkai vėl perėjo demarkacijos liniją ir 
užėmė Suvalkų rėdybos kraštą. Sudrebo 
kiekvieno lietuvio širdis taip lygiai, kaip 
verkia visa Lietuva. Ir tas viskas daroma 
su Francuzijos pagalba, Francuzija šelpia 
Lenkiją amunicija ir visokiais daiktais. 
Reiškia Francuzija geidžia, kad Lietuva 
butų sutremta, pavergta, išnaikinta im- 
perialistų lenkų. Ta Francuzija, kuri pa 
šauliui davė prakilniausias idėjas, ta Fran- 
cuzija, kuri buvo skaitoma pažangiausia 
šalimi, šiądien susidraugavo ir remia Eu- 
ropos budelius lenkus. Ir jos atstovai Kau- 
ne dar teisinasi, girdi, ne jie vieni pravedė 
demarkacijinę linją. Taip, alijantai pa- 
vedė demarkacijinę liniją, bet farncuzai 
suteikia lenkams ginklus ir šovinius, kad 
tą liniją sulaužinti. Francuzai iš vienos 
pusės neva atskiria lietuvius nuo lenkų, o 
iš kitos pusės viską daro, kad tik lenkai 
įsigalėtų. 

Lenkų imperialistiskumas žinomas pa- 
sauliui, žinomos ir jų melagystės, bet ne- 
buvo žinoma Francuzijos linkmė link len 
kų. Nuo dabar centralinė Europa: Lietuva, 
Latvija, Estonija ir Ukraina žinos, kad 
Francuzija yra budelių lenkų sądraugė. 
Laike šios karės vso pasaulio simpatijom 
buvo Francuzų pusėje, bet už budelių pa- 
rėmimą visi nusisuks nuo francuzų. 

Turime čionai pastebėti didžiausią len 
kų veidmainystę. Kablegrama apie lenkų, 
kariumenės perėjimą demarkacijmės lini- 
jos Suvalkijoje datuota 17 rugpjučio. Tai- 
gi tas naujas lenkų įsiveržimas turėjo įvyk- 
ti priešais 17 rugpjučio. Tuom gi tarpu 
Padervvskis Varšavoje prieš Lenkijos par- 
lamentą 19 rugpjučio aimainuoja, kad ali- 
jantai neteisingai elgiasi su lenkais ir buk 
atiduodą Lietuvai lenkais apgyventas že- 
mes ir pavyzdžiu pastato, Gardiną. Ir tuos 
aimainavimus isskelbia pasaulio spaudo- 
je. (Tiesa, Press Assoc. tos žinios nepri- 
ėmė.) Reiškia lenkai aimainuoja, verkia 
tuomi momentu, kuomet terioja Lietuvą. 

Bet kam kalbėti apie tai, dabar kal- 
bomis nieko nepadarysime, dabar tegali kai 
beti tiktai kumštis ir ginklas. Dabar mę3 
paimkime pavyzdį nuo Lietuvos žmonių ir 
prisiekime, kad verčiau žūsime, bet lenkti 
vergais nebusime. Prisiekime kariauti iki 
paskutinio lašo kraujo. 

Bet męs amerikiečiai tomis prisiego- 
mis irgi daug nepagelbėsime. Reikia tik- 
rai kuom nors remti Lietuvą reikia pinigų 
del ginklų. Tad visi dekime pinigus kuo- 
daugiausiai ir siųskime juos stačiai Pary- 
žiun Lietuvos Atstovybei (A. Voldemaras:, 
24, rue Rayard, Paris. France). Sakome 
siųskite tiesiog dėlto, kad Tautos Fondu 
kaip jis yra, męs negalime pasitikėti. Ta? 
fondas nenori siųsti pinigų Lietuvon.' Ir 
tą męs sakome nei iš piršto išlaužę, be c 

pasiremdami kun. K. Ambrozaieio apraši- 
mu, kuris telpa šiarne N. Kun. K. Ambra- 
zaitis yra net išdėjęs virš $150.00 dol. del į 
advokatų vien dėlto kad binghamtoniečin, 
aukos pakliūtų Paryžiun. Taigi Tautom 
Fondas nera augštumoje savo par- 
eigų. 

Visi lietuviai išvien be jokio skirtumo 
dėkime aukas ir siųskime jas stačiai Pary 

žun, o iš tenai tankiai važinėja kurjeras 
Lietuvon ir nuvežš jas. Dabar jau akiveiz- 
doje šių liūdnų faktų, akivezdoje pražuvi- 
mo Lietuvos, turi išnykti visi partyviškumai, 
visi partyviski ginčai. Jei dabai' neįgisime 
Neprigulmybčs Lietuvai, jos paskui niekad 
neįgysime. Dabar prie musų lezungo" Lais- 
va Lietuva dabar, arba niekados!" turime 
pridėti kita mųs šauksmą: Verčiau žuti, 
Ibet nepasiduoti lenkams! 

Svgjtšnrsaj© Spaudoje 
Apie Lietuvius 

PRAŠO UŽTARIMO LIETUVOS 
NEPRIGULMYBEI. 

Lietuvių ateivystę pagimdė tironybė. 
Visiška stoka politinės ir ekonominės lais- 
vės, atskyrimo nuo mokyklų, nuolatinis 
kliudimas pirklystės besi vystymų ir nelei- 
dimas užimti vietų visuomenėje, ar pramo- 
nėje, ar net turėti žemę savo krašte, tai 
priežastįs, kurios privertė lietuvių jaunuo-j 
menę jieškoti patogesnių sąlygų svetimoje 
šalyje — Amerikoje. 

Čia jie, kiek galėdami, naudojosi lais- 
vės, švietimo ir kulturos geradėjybėmis. 
Jie organizavo mokinimosi klesas ir suei- 
gas, lankė prakalbas, teatrus ir koncertus; 
leido, platino ir skaitė knygas ir laikraš- 
čius savo pačių ir anglų kalba; organiza- 
vo parapijas ir draugijas.. 

žodžiu sakant lietuviai gyvena kaipo 
Amerikos kulturinio medžio šaka; ir kai- 
po toki jie tikisi, kad po Suv. Valstijų 
vadovyste karė tarpe lietuvių ir lenkų bus 
sustabdyta, jie prašo Suv. Valstijų prezi- 
dento pavartoti savo galią ant Didžiųjų 
Valstybių atstovų prisivertimui Lenkijos iš 
traukti savo kariumenę iš Lietuvos že- 
mės. Lenkai neturi teisės prie Lietuvos 
žemės nei pagal tautinę gimnystę, nei pagal 
kalbą ar istoriją. Suv. Valstijų lietuviai 
skaito lenkų įsiveržimą nepateisinamu ir 
smarkiai protestuoja prieš plebicistą Lie- 
tuvoje, kurį lenkai sumanė. Lietuviai ne- 
leis lenk1' dvarininkams apsodinti Lietuvos 
žemę lenkMj kaimeičiais. Lenkų valdžia 
sako, kad šitas nepateisinamas įsiveržimas 
Lietuvon yra daromas tuoju tikslu, kad 

i apsaugojus Lietuvos žmones. Amerikos 
lietuviai protestuoja prieš šitą įsivieržimą 
ir sako, kad Lietuvos žmonės nereikalau- 
ja ir neprašo lenkų apgynymo. Beto, Lie- 
tuvos žmonės yra pilnai įsitikinę, kad vie- 
ninteliu lenkų valdžios tikslu yra per prie- 
vartą aneksuoti (užgrobti) lietuvių žemę 
Lietuvon atsiųstais kareiviais. Didesnio 
neteisingumo negalil buti Lietuvai, ku- 
ri per 120 metų kentėjo nuo carizmo, kuri 
pasaulinės kares metu nukentėjo baisiai 
nuo vokiečių okupavimo ir kuriai naujas 
žaizdas padarė bolševikų įsiveržimai. Tik 
aiškus Suv. Valstijų valdžios užtikrini- 
mas, kad ji pirpažįsta Lietuvos žmonėms 
teises gali apsaugoti Lietuvą nuo nelai- 
mės. Taigi jie po savo prašymo ir pro- 
testo tikrai lauku, kad Suv. Valstijų pre- 
zidentas pasirūpins suteikti pasauliui tokį 
suoprotį teisingumo ir laisvės, teisybės ir 
garbės, kuris butų augštesnis už dabarti- 
nį suoprotį geografinių ginčų, ir suivenytų 
žmones, jei jau ne brolybe, tai bent pajau- 
timu teisingumo, kuris nesebraus su prie- 
vartinio užgrėbimo lošiu. Tikėkimės, kad 
neprigulmybė bus įvykinta ir pasaulio tau- 
tos galės rasti laiko pažinimui ir pateisi- 
nimui tų savo idealų, apie kuriuos senovės 
pranašai, poetai ir filozofai taip ilgai sva- 

jojo per ištisus šimtmečius. — C. J. Gedvill. 
—-Iš The V/estville Journal. 

LIETUVIŲ IŠS1UV1NĖJIMAI. 
Ska^čios spalvos ir bažnytiniai raštai 

ant rubų ir staltiesių. 
Pa-Baltbmario republika Lietuva, ku- 

ri dabar prašo Amerikos paramos, reika- 
laudama sau laisvės turi savotiškus išslu- 
vinejimusi Šitie išsiuvinėjimai. sparčiai į- einantieji čia į madą, turi visas labai se- 
novinės dailės žymes. 

Šitas išsiuvinėjimas naujais ir keistai 
įdomiais spalvos suderinimais paprastai 
puošia drabužio kraštą ir apikaklę. Rašto 
margumai vartojama gijos arba šilkai, kar 
tais priimtos, kartais labai fantastingos, bet visuomet labai gražios spalvos. 

Lietuvių staltiesės dažniausiai buva iš 
pilksvos drobės, išsiuvinėtos gražiais dygs- niais tos pačios spalvos; daugumas išsiu- 
vinejimų tonu ir apibaiga yra bažnytiniais, 
ilgi šmotai altorinio audeklo išsiuvinėta 
priimtais raštais. Valgomieji stalai visuo- 
met buvo užtiesti gražiais raštais užtiesa- 
lais — Lietuvių išsiviriėjimas jau dabar 
pasirodo patinkamo j šviesoj daugelyje ame 
rikonių namų gyvenimo fazių, kurioms iš- 
siuvinėjimas sekasi pritaikyti. 

— Iš jBo&ton Posfc. 

Lietuviu Dienos Auku Reikale 
UŽREIŠKIMAS ADV. J. 

S. LOPATTO. 

Kiek laiko atgal "Lietu-1 
va" aplaikė nuo Centralio 
Komiteto pirmininko Adv. 
J. S. Lopatto iš Wilkes- Bar 
re, Pa. specialį telegramą 
Lietuvių Dienos aukų rei- 
kale. Telegrame adv. Lo- 
patto žadėjęs prisiųsti "Lie- 
tuvai" raštu plačiau apie 
likimą Lietuvių Dienos pi- 
nigų. Nesulaukiant tulą 
laiką nuo Adv. Lopatto ža- 
dėto pranešimo, kreipėmės 
laišku, kalusdami ką jis ma 

nąs daryti, į ką gavome se- 

kantį atsakymą: 
Wilkes-Barre, Pa., 

Rugp. 18, 1919. 

P-nas P. Norkus, 
3253 So. Morgan St., 
Chicago, 111. 
Gerbiamas Tanrsta 

Neesant namie, aš nega- 
lėjau suteikti tolimesnių 
paaiškinimų link pinigų Lie- 
tuvių Dienos, bet daviau in- 
strukcijas p-ui Račkauskui, 
kad suteiktų pilnus detalius 
šiame reikale jusų laikraš- 
čiai, kaip lyginai ir kitiems 
lietuvių laikraščiams. Taip- 
gi įsakiau sekretoriui sušauk 
ti Centralio Komiteto susi- 
rinkimą taip greit, kaip ga- 
lima. Gavau informacijų, 
kad minėtas susirinkimas į- 
vyko 12 dieną rugpjučio, 
kuriame aš negalėjau daly- 
vauti. Pasekmės to susirin- 
kimo iki šiam laikui man 

nėra dar žinomos; vienok 
visi detaliai minėto susirin- 
kimo bus paskelbti laikraš- 
čiuose. 

Ir vėl pranešu be jokių 
išleidimų, kad Lietuvių Die- 
nos pinigai buvo ir yra nau- 

dojami Amerikos Raudno 
Kryžiaus sušelpimui lietu- 
vių nukentėjusių nuo karės 
Lietuvoje; kad dalinimas 
pašalpos Lietuvoje nebus su 

laikytas nepaisant protestų 
ir reikalavimų Tautos Tary- 
bos per J. J. Bielsk.į; kad 
mano raportas Centraliam 
Komitetui link sunaudoji- 
mo Lietuvių Dienos pinigų, 
kas buvo atspausdinta di- 
džiumoje lietuviškų laikraš- 
čių, buvo teisingas; kad aš 
perpasakoju žodžiu savo ra- 

portą p-uni Walling, vice- 
prezidentui Amerikos Rau- 
dono Kryžiaus ten esant J. 
J. Bielskiui, Mostovskiui ir 
Račkauskui ir p-nas Walling 
ten pat ir esant viršminė- 
tiems asmenims, patvirtino 
mano raportą ir pilnai už- 
gyrė mano veikimą reikale 
sunaudojimo 'Lietuvių Die- 
nos pinigų. 

Nežiūrint tokio užgirimo 
p. Bielskis tvirtino kad nei 
Centralis Komitetas, nei aš 
neturėjome jokios tiesos pa- 
našiai naudoti Lietuvių Die- 
nos pinigus,, ir reikalavo, 
idant išleistus pinigus lietu- 
vių sušelpimui Amerikos 
Raudono Kryžiaus grąžin- 
tų jiems, taip kad jie galė- 
tų juos sunaudoti sulyg sa- 

vo pageidavimo ir noro. 

P-nas Walling pažymėjo, 
kad panašus elgimosi iš jų 
pusės nepagerins lietuvių 
reikalų, bet iš kitos pusės 
gali pakenkti tolimesniam 
šelpimui Lietuvos per Ame- 
rikosRaudoną Kryžių. To- 
liau jis užreiškė kad jei lie- 
tuviai stato naują valstybę, 
tai privali, statyti ją ant tik 
rų pamatų, o ne ant netei- 
sotinų, ar klastavimų; kad 
Lietuva reikalaus Amerikos 
pagelbos ir atetyje ir kad 

Amerikos Raudonas Kry- 
žius ketiną teikti panašiu 
pagalbą pradedant gal atei- 
nantį rudenį; kad šiuo lai- 
ku ir pirmiau, kada aš su- 

siėjau į sutartį su pulkinin- 
ku Olds Paryžiuje nebuvo 
jokių pinigų ar reikmenų 
skirtų iš Amerikos Raudo- 
no Kryžiaus fondo lietuvių 
šelpimui; kad vienintelis 
būdas teikti pašalpą lietu- 
viams tuo laiku buvo nau- 

dojimas lietuvių pinigų, jai- 
jkomų Amerikos Raudono 
Kryžiaus, ir kad mano el- 
gimąsi ir elgimąsi Centralio 

į Komiteto buvo išmintingiau 
sias ir geriausias, kuris^bu- 
vo galimas tuo laiku. 

Nepaisant šitų visų argu- 
mentų, p. Bielskis tvirtino, 
kad^ Amerikos Raudonas 
Kryžius naudoja tuos pini- 
gus nelegaliai ir reikalavo 
<4 pmigų sumą sugrąžinti. 

Centralis Komitetas iš sa- 
vo pusės ir ant toliau teiks 
visuomenei visas informaci- 
jas ir dokumentalius priro- 
dymus, kokius tik jis turi 
savo rankose. 

P-nas Bielskis aplaikė 
nuo p-no Walling laišką po 
musų min°tos konferencijos 
h* Jei jis i.ori but teisus ir 
doras, tai. privalo tą laišką 
pagarsinti. 

Aš daugiau neisiu į deta- 
lius šiame klausime, kadan- 
gi. savo raportan įtarukiau 
oficialius dokumentus su 

parašais Amerikos Raudo- 
no Kryžiaus viršinikų ku- 
rie kalba patįs už saVe ir 
kurie nušviečia, jog reikme 
njs nupirktos už Lietuvių 
Dienos pinigus yra dalino- 
mos Lietuvoje sušelpimui 
lietuvių. ^ 

Jei to dar visuomenei ne- 

užtenka, tai aš duodu su- 

gestiją pasiųsti Washing- 
tonan komisiją mažiausiai 
įs trijų neužinteresuotų ypa- 
tų, lai išgirsta ką Amerikos 
Kaudonas Kryžius pasakys 
šiame reikale, ir tas pada- 
rys galą melagingiems p. 
Bielskio apkaltinimams. 

Su tikra pagarba, 
J. L. Lopatto, 

Redakcijos prierašas. Pa- 
galiaus išėjo į viršų tos vi- 
sos machinacijos. P-s Lo- 
patto išaiškina viską, o jam, 
kuris tiek daug darbo ir var 

gų turėjo su tais Lietuvių 
Dienos pinigais, negalima 
netikėti, ypač, kad p. Lo- 
patto visuomet sąžinškiau- 
siai pildė sunkias C. Kam. 
pirmininko pareigas. 

Iš to visko matome štai 
ką. Lietuvių Dienos pini- 
gai pasiekė savo tikslą ir 
už juos- išdalinta ir dalina- 
ma pašalpa Lietuvos žmo- 
nėms. Čia visas katalikų 
užsipuolimas yra tame tik- 
tai, kad p. Lopatto budimas 
Paryžiuje darė sutartis su 

Am. Raudonuoju Kryžiumi 
nesiklausęs katalikų. Jei ka- 
talikai, tai yra Bielskis, Mas 
taskas ir kiti tuom neužga- 
ganėdinti, tai jie taip ir 
turėtų pasakyti, bet nekal- 
tinti ir neišmislioti nebutus 
daiktus. Taigi Liet. Dienos 
Pinigai Lietuvoj, o ginčas 
eina apie tai kam p. Lopat- 
to nesiklausė katalikų. Šis 
ginčas nevertas išgraušto 
graužtuko. 

Nesmagiausiai tai tas, kad 
su tokiomis intrigomis, su 

tokiais vaikiškus dalykais 
nueita į Am. Raudoną Kry- 
žių. Tas tiktai apskritai že- 

rcina lietuvius ir kitu kartu' 
amerikonai nenorės turėti 
jokių reikalu su lietuviais. 
Vienu žodžiu musų naminės 
sxšlavos sušuotos į Ameri- 
kos Raudoną Kryžių ir ame 

rikonai negai jokiu budu 
pasidžiaugti tokiu lietuvių 

darbu. 
Po to viso dabar prisiei- 

na p. J. Bielskiui nešti at- 
sakomybę už šį visą skan- 
dalą ir už žeminimą lietuj 
vių Raud. Kryžiaus akyse. 

Šį klausimą .skaitome iš- 
rištu. 

TAUTOS FONDO MACHINACIJOS. 
Gerbiam. "Liet." redakcija! 

Teiksitės indėti šj straipsniu- 
ką jusų rėdomo laikraščio skil- 
tisna. 

Jei nesenai p. L'osiui "Darbi 
ninke' ilgokame straipsnyje 
po antgalviu: "Dn ar vienas" 
buvo valia priminti, kad nors 

Lietuvos valdžia ir keisis, bet 
turim jaja užsitikėti ir šelpti 
ja; tai lai ir mums buna valia 
peržvelgti tuos du p. Uosio pri- 
minimus. Prie tos progos čio- 
nai prikergsime neva atskaita 
gerb. kun. T. Urbanavičiaus ir 
kitas asmeniškai ištirtas žinias 
taipgi ir keletą atsitikimu, kas 
viskas parodys, kad Tautos 
Fondui taip dideliai nerupi ba- 
daujanti. Lietuva ir kad Tau- 
tos Fondo i>onai save augščiau 
stato už dabartinę Lietuvos vai 
džią. 

Taigi tas p. Uosis rašo: "Lai 
ke karės turėjome šelpti nuken 
tėjusius nuo karės." Nors ši- 

tas išreiškimas suprantamas, 
kad reikėjo šelpti, oet iš atskai- 
tų matydami, kiek Lietuvos šel 
pimui aukų nuėjo, galėtume iš- 
mėtinėti ir kaltinti už nešelpi- 
mą, bet iš atsargumo to neda- 
rysime, ens juk pasakyta, kad 
" / určjoin." Jei mes padarytu- 
me apkaltinimą tai mum atskir 
stų: "Juk aš ir nesakau, kad 
mes šelpėm. Taigi ir p. Uosis 
jau nesako, kad šelpėm, bet tik 
teisingiau sako: "turėjom šelp- 
ti. Ant rašytų gi faktu pasirė 
miant galima pasakyti, kad 
Tautos Fondo atstovai buvo 
net priešingi šelpimui Lietuvos 
per dabartine valdžią ir net sa- 

kyte sakė: "Šelpkite tiktai nuis 
ir rašė: "tiktai tiek ir tiek 
turim kasoj pinigų, siųskite 
tiktai mums,, bet ne Lietuvos 
valdžiai (per Paryžių)". 

Bet pradėsime istoriją. 
Kalėdų antra diena mes visi 
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binghamtoniečiai ir Mr. John 
son and Co. pasidarbavus su- 

rinkome apie 4000.00 Lietu- 
vos reikalams. Kilus neuž- 
siganėdinimui Tautos Fondu 
ir jų atstovais del jų netiku- 
sių ir vaikiškų atskaitų, mūsų! 
aukautojų nuomonės persisky 
rė j dvi dali: vieni buvo už tai, 
kad pinigus stačiai pasiųsti Pa 
ryžiun, kiti kad į Tautos Fon 
dą j Brooklvną. Antrąją pus. 
laikė trukšmadariai, savyje 
silpnesni vyrukai laiškais kur 
storiii iš Brookiyno ir Washing 
tono nuoT. F. ponų. Buvo 
kurstoma net šitaip: liepta štai-. 
kti susirinkimus, balsuoti, sam- 

dyti advokatas, kad tik pini- 
gai pakliūtų Tautos Fondam 
o ne Lietuvai per Paryžių ir 
už sugaištis ir advokatui bu- 
vo žadama apmokėti iš Tau- 
tos Fondo. Na ir prasidėjo 
ermideris. Tų, ką vciėsi už 
Tautos Fondą ir priešais pa- 
siuntimą pinigų Lietuvon, ran 

kose buvo Taut. Fondo skv 
riaus čcrtcris, o pinigai su- 

prantančio reikalus žmogaus 
rankose. Tai buvo sudėta pas 
p. uerurski it* pas vietinį kuni 
gą. Tuomet kaip pinigai buvo 
sudėti i banką, kaip buvo iš- 
imtas, draftas del persiuntimo 
Paryžiun, tai pasidarė trajred: 
ja, kad tik tuos pinigus sulai- 
kyti. Tuo pareikalavo kad b? 
parašo tų i'ondistų kunigas nc 

galėtų išimti ar išsiųsta. Rei- 
kėjo net jiems du kartu išli- 
kineti iš darbo, kad tik sulai- 
kyti pinigų siuntimą. 

Tokiam padėjimui esant ir, 
nieko nenusigąstant, nes pini 
gai ant kunigo vardo, certifi- 
katai ant rankų, apėmė žingei 
durnas, kodėl taip yra. Ma- 
nau dasižinoti teisybės pas 
Tautos Fondo atstovus. Ra- 
šau laiškus, išguldinėju reik.y 
la, parodo, kad pjas mus pini* 
gai išleidžiami ant provų, ka(. 

sulaikyti pinigus nuo siuntime > 

Paryžiun. Sakau—pritarkite^ 
jug tie pinigai Lietuvos pagali 
bai eina ir tuo tikslu yra su- 

rinkti. Tegul jau būna bi ko- 
kiu vardu, tik bi nueitų ten kur 
žmonės dėjo. Na ir laikiu iš 
Tautos Fondo viršininkų at- 

sakymų. 
P-s J. Rickis, Taut. Fondo^ 

vice pirmininkas pataria pi14 
gus siųsti tik ne į Paryžių, bet 
į Tautos Fondą. Iš .šito pono 
laiško galima paabejoti ar jis 
žino kiek Egz. komitetas gau 
na algos. ( 

Antras—kun. Kemėšis at- 
sako taip pat. 

Trečias—tai P. B. Vaišno- 
ra: šis taip pat atsuko, tik dar 
štai ka prideda. Girdi Taut. 
Fondas tai vienintelis fondą*, 
kuris užlaiko atstovybę Pary- 
žiuje. Taigi "užlaiko," tik jai 
pinigų nevalia siųsti. 

Xa ir leisite paklausti, jei 
Jus Tautos Fondas siunčiant 
ir užlaikot, tai delko gi mums 

to.nevalia daryti. Jei Jus Tau 
tos Fondo ponai užlaikot Pa- 
ryžiaus atstovybę, tai kodėl * W 1 

męs žmonės, stačiai, be jus pa 
galbos negalime šelpti. Sako- 
te \isai per laikraštį, kad už^ 
sitikite dabartine Lietuvos vai 
džia, tai kodėl mums žmo- 
nėms nevalia užsitikėti. Jule 
gi jus \Yashingtone esanti gi- 
riatės, kad esate anų užtvir- 
tinti, tas reiškia kad anie pir- 
mesni. Jus Tautos Fondo 
viršininkai nuolat prakalboj 
ir susirinkimuose šaukiat 
"Lietuva badauja!/' o kada 
męs norime šelpti, norime pi- 
nigus pasiųsti, a?,a jus net su 

advokatų pagalba norite pini; 
gus sulaikyti. Tas tai ir pa- 
rodo, kad Tųs veidmainingai 
sakote, kuomet kalbate kad už 
sitikite ana valdžia ir faktais 
parodote. Net taip "smar- 
kiai" darbuojatės, kad neži- 
li >te kur 000.00, kuriuos siiri 
tėt Valdemarui, ar jie guli bau 
koj, ar Jūsų kišenėj. Kodėl 
neparašyti Valdemarui, kad 
jis ten pasiimtų iš bankos. 
Bet nėra laiko! Nebūva laiko, 
net YVashingtone beesant. 

Toliaus noriu paklausti Tau 
tos Fondo, ar jo atstovai nori 
tikrai šelpti pavargusia ir te- 
be vargstančią Lietuvą tais 
žmonių sudėtais pinigais?, 
Augščiau nupieštu paveikslu 
parodžiau, kad ne!! Dar da- 
bar patvirtinsiu antru atsiti- 
kimu. Štai kaip toliau buvo: 

Lž 2350.00 dol. išpirkau f 
Paryžių draft. Tai pinigai 

vien žmonių suauka :ti ii* tai 
pagal tu pačiu žmonių nutariu mą padariau. Draftas išpirk 
tas ant Paryžiaus atstovų var. 
du. Ir kad tvarkiau butų ir 
kad butu ,<arbė Taut. Fondui c- O 

pasiunčiam jiem ta draftą. te- 
gul Įsirašo j knygas ir tegul to* 
liau pasiunčia. Ir ko gi datt 
giaus reikia. Ugi kas atsiti- 
ko: mus triukšmadariai gau* 
na žinią kad tie pinigai sti- 
grįžš į mus tų triukšmadarių 



rankai ir doliariais. Aš tik- 
rai žinodamas, kad tuos pi- 
nigus, tai yra tą draftą netaip 
jau lengva iškeisti. Aš gi luk- 

** telėjes klausiu p. Vaišnoro ar 

pasiuntė ta draftą į Paryžių. 
—tas nieko nesako, klausiu 
Tautos Fondo sekretoriaus [>., 
L. Šimučio; tas sako gavęs iri 

išsiųs. Už mėnesio .virš lai 

ko, vienas vaikinas iš mus n ii c 

stelio buvęs pas mus mieste- 
lio Tautos Fondo skyriaus sek 
retorių ir matęs tą draftą ir| 
girdėjęs bedejuojant kad jo nei 

galima iškeisti čionai Ameri- 
koje, J _ 

, 

Taigi matyti iš šių darbų, 
kaip rupi pavargusi Lietuva 
Tautos Fondo vyriausybei. 

Kas toliau daryti? Susita- 
riau su advokatu J. Irving, ir 

jis rašo Tautos Fondo vyriau 
sybei, kad jie su tuo dalyku 
nejuokautų. Bet jo laiškas su 

grįžta atgal. Advokatas tuoj 
antrą laišką. Na ir kas? Ar 

jau pasiuntė tą auką Pary- 
žiun ? Kurgi! Sekretorius Tau 
tos Fondo praneša kad jis tą 
draftą sugražinęs kasieriui ir 
kad jau išsiųsta Paryžiun. Bet 

Paryžiaus klvitos iki šiai 
dienai nėra. Bet tikras esu,: 
kad tų pinigų niekas kitas ne- 

gaus, kaip tik tie, kam jie skir 
ti, dėlto persergėjome ir pary- 
žiečius. 

Dabar tas reiklias taip ir 
stovi. Pavelisite man paklau 
sti, kodėl tokios didžiausios 
kliutįs buvo daromos, kad tik 
mųs pinigai, mus aukos nepa- 
tektų Paryžiun. Kam tos vi 
sos machinacijos, trukdymai. 
Kam reikia daeiti net iki to, 
kad reikia advokatą samdyti, 
kad aukas tiesiai pasiųsti ten, 
kur žmonės jas skyrė. Bet jei 
abejojimas ką nors paimtų jog 
čia kitaip yra, negu as rašau, 
tai dar pridursiu. 

* 

Pats p. L. Šimutis atsakė p. 

Irvingui (advokatui), kad jie 
norėję tik iškeisti čionai į do~ 

Zįc 
J'tatcmal 

The Problems of 

Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasit" apart ki- 
tų siuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE N£W LITH- 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMLRICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
UTHUANIA. 

THE LiTHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia p:oga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir mūsų reikalavimais. 
NusipirL šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
.'>253 So. Morgan St. 

CH1CAGO, ILL. 

liarius ir paskui pasiųsti. Na 

ar nejuokinga: frankas iskei- 
sti į dolarius, kad paskui tuos 

doliarius siunčiant vėl iškeisti 
į frankas. 

Na tai vis del ir vardan ba- 
daujančios Lietuvos. 

Dar pridursiu. Mums p. J. 
Jiielskis grūmojo, kad jei aš 

j savaitę laiko neprisiųsiu pini 
gų, tai jis bus priverstas atsi- 
šaukti į p. Johnsoną, kuris davė 
didelę sumą pinigų. Ar p. 
Johnsonas išgirdo jo balsą, ar 

ne aš nežinau, bet aš nuo p. 
Jolinsono tai tikrai išgirdau, 
kad jis davęs auką ne kam ki 
tam, kaip tik "For the cause 

of Lithuanian Liberty," o i 
Tautos Fondo čarterį net ir 

nežiūrėjęs. 
Taip tai yra. Jiet čia nenu- 

pasakojau visko nei dešimtos 
dalies, kaip ištikro yra. ~-Jei 
męs atskleistume p. L. Šimu- 
čio ir J. Bielskio laiškelius, tai 
pasidarytų didžiausia drama 
mažiausiai penkiuose aktuose. 

Iš to viso išėjimo kito nėra, 
kaip tik turėtų būti išrinkta 
komisija iš visai pasaliniu i." 

patikėtinų ypatų, kuri visas 
nuo pradžių Tautos Fondo r o-, 

kundas ir knygas peržiūrėtų. 
Reiktų gi tikrai žinoti, kiek 

pinigų isbastvta pasivažinėji- 
mams ir kitokiems dalykams 
tik ne Lietuvai, nors vardan 
badaujančios Lietuvos. Reik 
tų peržiūrėti ir tų veikėjų dar 
bus, reiktų pažiūrėti ir koki 
ten veikėjai. Reiktų pažiūrėti 
kokių veikėjų yra prisišlėjusių 
prie Tautos Fondo, o aš žinau 
kad prisišlėjusių yra tokių, 
kurie neturėtų rastis tenai. 

Tautos Fondas turi būti re- 

formuotas, nes jis nustojo vi- 
siško pasitikėjimo. Žinau, 
kad reformuoti jį yra sunku, 
bet būtinai reikalinga. Reikia 
nekuriuos pakeisti; žinoma, jie 
gins savo poziciją, bus bėdos, 
bet kitaip negalima. Jei re- 

formos nebus, tai mūsų šelpi- 
mo viekas (spėka—Red.) vi- 
sai nusilpnės ir Lietuva mažai 

gaus aukų. 
Su pagarba, 

Kun. K. Ambrozaitis. 
Rugpjučio 18d., 1919 m. 

P. S. Patsai pasirašau ir 
imu atsakomybe už augščiau 
parašytą. 

Tas pats. 

TEISME. i 

Dialogas tar'p teisėjo ir liu : 

dininko. į &'l\ 
— Tu buvai teista??—llau i 

sia teisėjas. 
— Ne!—atsako liudinin- 

kas. i 

— Tai tikrai tu pirmiau ne 

buvai teisiamas? 
— Ne. ;TSTi*n 
— Bet kodėl tavo veidas 

man matytas? 
— Aš tarnauju už miesto 

restorane, kur dabar uždrau- 
dus degtinės pardavinėjimą, 
ponai suvažiuoja išsigerti. 

PAS TEPLIORIŲ. 
— Tamistos paveikslas la- 

bai gražus. T:k kodėl toks 
senoviškas vardas duotas tair 

paveikslui: '"Juiriu mergos 
maudosi". Butų daug tinka» 

miau, jei butu pavadintas: 
"Nuogos šokikes ant upės 
kranto." 

P ROT f NGAS SIUVĖJ AS. 
Uredninkas Paršaitis užsa- 

ko n<aują mandierą. 
— Ar tamista vedęs?—i>n 

klausė siuvėjas, kuomet ;)a-.' 
mieravo. 

— Vedęs. 
— Tai reikia užsirašyti: 

"slaptas kiŠenius pamušalo 
raukšlėse." 

Iš susirinkimo ministerijos 
darbu ir būties. 

O 

(Susisiekimo Ministerija at 
siuntė L. Sp. IHurui savo dar- 

buotės žinių, kurias čia de- 
dam) 

Paštas, telegrafas, telefonas. 
1. K i e k i r k u 'r 

a t i d a r y ta p a š t o 

s k y r i ų ? Paštas įsteig- 
tas šiose vietose. Kaunas, Šiai;-, 
liai, Raseiniai, Kėdainiai, Ma- 
riampolė, Vilkaviškis, Šakiai, 
Naumiestis, Kaišednrys, Ja- 
nava,, Kybartai, Vilkija, Kre- 
tinga, Sėda, Skuodas, Taura- 
gė, Garždai, Riet ava, Kapčia 
miestis, Alytus, Telšiai Kvė- 
darna, Kalvarija, Seinai, Plun 
gė, Akmenė, Kuršėnai, Lazdi- 
ja, Mikelmontas, Joniškis, Ža- 
garė, Gruzdžiai, Jurbarkas, 
Prienai, Baisiogala, Šeduva, 
Radviliškis, Pilviškiai, Liudo- 
vėnai, Kelmė, Kražiai. Žiež- 
mariai, Varniai, Luokė, Skau- 
dvilė, Virbalis, Švėkšna. 

2. D a r k u r i o s e 

vietose ir artu o 

tai m a n o m a a t i- 

daryti paštus k y 
r i u s ? Gegužes nieii. mano 

ma įsteigti paštas šiose vieto- 
se: Naumiestis (Taurage., 
apskr.), Simnas, Vištytis, Lei 
palingis. Druskininkai, Kal- 
tinėnai, Airiogala, Viekšniai, 
Šilalė, Žarėnai, Pasvalys, Ro- 
žalynas, Biržai, Ukmergė, Pa- 
nevėžys ir kitos vietose, kai 
bus reikalo ir progos. 

3. K u r i u o b u d u- 

t r a u k i n i n, g a r 1 a i 
v i n, a r k 1 i a i s a r 

? u t o ir o b i 1 i a i s i r 

kur siuntinėja- 
mi laiškai ir k i- 
t i pašto siunti- 
n i a i ir k i e k k a r- 

t ų per savaitę? 
Pašto siuntiniai yra siunčiami 
įvairiais budais: traukiniu— 
Kaunas, Kybartai kasdien i 
visas Šios apylinkės įstaigas 
Kaunas, Kaįšedorys, Šiauliai 
—3 kart per savaitę; garlai- 
viu: Kaunas, Jurbarkas—3 
kart per salite; arkliais: Kau 
nas, Alytus—3 kart per savai- 
tę: Vilkija, Raseiniai, Skaud- 
vilė, Tauragė ir visuos Žemai 
cittos—2 kart per savaitę Au- 
tomobiliu pastas dar tik tvar- 
komas. 

4. Ar g a 1 i m a si u 

s t i p a š t u p i n i 

g a i irk u r ? Pinigų 
si.isti paštas dar nepriima. 

5. Kada m a n o 

m a ]) a i m t i v o k i e 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

—1^——i ■■■■■IIIMI II 

i\auja, puikž Knygelė 
BEGALO žingeidi 

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

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

JONAITIS. 
Ęx-Leitenanas-Kapelionas 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu? a'drešū; 

i J. WELTSflKiS 
3832 Fulton St., 
CHICAGO, ILL. 

č i u telegrafus? 
Ta dieną, kai vokiečiai ati- 
duos Jie žadėjo ir'žadu netru 
kus atiduoti, bet vis traukia. 
Kai kur telefonai jau paimti ir 
jau galima jais naudotis, pa v., 

Šiauliuos, kiekvienas abonimen 
įas moka už naudojimasi lele 
fonu 300 auks. metams. Rietą 
vos apskrity už susižinojimą 
telefonogramomis laikinai ima 
m:: už kiekvieną žodį 30 sk. 
kitose vietose dar mokestis ne- 

nustatytas. 
l>e to kiekvienam valsčiuj 

manoma įsteigti telefonas, 
kad sektus greitai susižinoti. 

P! alus geleži n keli a i. 

Derybos su vokiečiais del 
geležinkelių paėmimo nutruko. 
Xuo kovo m. 25 d. Kauno ge- 
ležinkelių dirbtuvės jau mūsų 
rankose; del kitų dirbtuvių de 
rybų neveda. 

Paimant iš vokiečių geležiu 
kelius pirmiausia manoma im- 
ti iš Kauno Į Liepojų, paskui iš 
Virbalio Vilnių. 

Gele inkelių tarnautojai jau 
dabar priimami. Beveik viso- 
se srityse yra mušu stočių vir- 

c o 

šininku ir geležinkelio taniau c» O 

tojų, kuriems pavesta surinkti 
tinkamų kandidatų busimajai 
tarnybai. 

S i aitri c j i geležinkelio, i. 
Nuo geg. m. iš vokiečių vai 

d žios siaurųjų geležinkelių 
Kauno srity su priklausomo- 
mis šakomis (Žaslių, Karme- 
litų ir kitų) jau priimami. Nuo 
pusės gegužė* mcn. prasideda 
naudojimas šių punktų: Kaz- 
lų Ruda, Papilve ir Janava, 
l/kmergė. Dirbami prirengia 
mieji darbai linijoj Vilkaviškis 
-Mariampolė, taip pat ruošia- 
ma tarnautojų sudėtis ir su- 

'perkania reikalingi įrankiai, 
kad tuojau, po patinimo nuo 

vokiečių siaurųjų kelių, galė- 
tu pradėti darbą. 

Manoma, kad dauguma ;.iau 
rujų geležinkelių jau bus pa- 
imti iki birželio mėli. pradžios 

f 

Plentai, vandenų keliai ir 
uostai. 

1. P 1 c 11 t «i i i r jų 
tiltai. Plentai ir tiltai 
labai suirę. Važiuojamasai 
skaidinio sluoksnis karo metu 

inlcnsingai važinėjant, žymiai 
sudilo, tiltu medžiaga sutrūni- 
jo; daugumoj vietų į tyčia su- 

naikintu tiltų vieta padėti lai- 
kinieji, kurie baigia irti. Del 
šios priežasties plentų keliais 
važinėjimas labai suvaržytas. 
Mat, plentai ir jų tiltai, ben- 
drai imant, nebuvo prideramai 
taisomi ir atnaujinami, Kaip 
rusų, taip ir vokiečių valdžios 
išeidamos iš Lietuvos, nepah- 
ko jokių teknikos žintų (pla- 
nų, projektų, inventorių sąra- 
šų ir t. t.). Medžiagos ir in- 
strumentų pienams lakyti la- 
bai maža palikta. 

Ištaisyti plentams ir toliau 
reikia daug priruošiamojo dar 
bo padėti ir daug medžiagos 
iv pinigų sugaišinti. 

Plaukymas Nemunu. 

Balandžio mėnesį pradėjo 
plaukti Nemunu. Pernai ru- 

denį vokiečiai dauguma Nemu 
no garlaivių išgabeno į sav:> 

žemę, keturis garlaivius, Kau- 
no uosto leduose įšalusius, vo- 

kiečiai pardavė. 
Kiek yra v a 1 -j d ž i o s ir šiais, 

jau garlaivi ų. 

Kiek yra žinių, prieš karą 
Nemune buvo 19 ne valdžios 
garlaivių ir 3—valdžios. Da- 
bar "Aušros" ir "Gedmino" 
garlaiyiai plaukioja nuo Kau- 
lio' Į Jurbarką ir atgal pašto ir 
keliauninkų tikslams kiekvie- 
ną dieną: iš Kauno 10 vai. ry- 
tą, iš Jurbarko 5 vai. rytą. 
"Lietuvaitės" garlaivis plau- 
kioja su kroviniais. Sritis 
Alytus—Kaunas ir Kaunas—| 
Jurbarkas. 

Vandens keliu administraci- 
jai tarnauja valstybinis gar- 
laivis ""Klaipėda," Kauno uo- 

ste yra motorinis laivelis. 
K a u n o uostas iš 

vokiečių jau paimtas ir dar- 
buojasi. 

REDAK. ATSAKYMAI. 
Praeivis ir Naujas Svečias. 

Rochcstcr, N. Y. Korespon- 
dencijas apie nuotikj esant 
kun. Krasnickiui svečiuose 
Rochcstcr)-je dedame archi- 
vam. Tai yra asmeniniai sve 

čio ir šeimininkų reikalai, to- 
dėl netinka laikraščiui. 

A. Poškus, Omaha, Ncb. Ju- 
sli prisiųstas laiškas iš Lietuvoj 
didžiumoje, lyti tik vielos, taip 
sakant sciminiškus dalykus, 
kur k plačiąjai visuomenei ma- 
žai žingeidus/ nes panašius 
laiškus yra daug- lis gavę. Ne- 
tilps. 

DR. L E. MAKARAS. 
LIEm!S^CmWAS R CBIRURCAs 
>0fisa3i HmT W. 47th STREET. 
Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M: 

Tlefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. \Vood Street. 

Telefonas: Yards. 723. 

f«I YARDS 15S3 

DR. J.KŪLIS 
LIETI;VIS GYDYTOJAS 

ir chirurgas 
visokias ligau motertę, 

ralkų lr vyrų Spocialiskal gy- 
do limpančias. užsisenSJuMac 
I# jjaslnpi-iagfts ?*ru Ilgai 

3259 So. Halsted St« Chicaįc, f 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Jau U metai 

8149 8. Morf?n St., kerti 32 at. 
8peclall«tat Moteriškę, Vyrllki, 

lr Chroniškų Ligy. 
Valand&3: 9—10 ryto, 12—J 90 
piet. 8—8 v4t, Nodel. #—2. 

TELEFONAS YARDS 687. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U23TSEN ĖJUSIOS 

L { G O 8 

Valandos: 9 iki 13 !r 4 Iki D 
vakarai*. 

3303 Sū. mm\ STREET 

VALENTINE DRESSMAKIN6 
COLLEOE Į 

Mokina siuvimo, kibino, defli^Ing 
dlenomlg ir vakarais dėl bizulc H 
namų. Paliudijimai išduodami ir vie- 
tos parūpinamos dykai. Ateiiarkykita 
arba rašykite, o męs ivMisiougBirae 
suteikti jums patarimu. 

SARA FATKK, Principal 
2407 W- Madlson Oi. 

Dr, M. Herzman 
iŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 sto- 

tų kaipo patyrei gydytojai, chirurgas 
!r akitierls. 

Gydo aštrias ir chroniškas ligai, ty- 
rų. moterį? ir vaikų, pagal naujausias 
metodas. X-Ray ir kitokius riekti-* 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
Strert, netoli Pink Stfect 

VALANDOS: Nu« 10—12 piettt, Jr 
6—8 vakarais. Tclephone Carui 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halstefl St 
VALANDOS: 8—9 ry»o. tiktai. 

VYRIŠKŲ REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUSŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RELIABLĖ CLOTHES i 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DROVER 4828 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra gauti eaų tinkamą vte> 
tą. Niekuomet nebuvo toka dide- 
lis feoferiu reikalavimas kaip da- 
boj*. Mea duosime utsiamią 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
mūsų moJjykloja Mokinime pa> 
Blnaudojame lndlvidinėmla elBte- 
momia — nuoseklus paiinlnus tr 
praktika važinfijime automobiliais 
visokių rų§ių. Prityrė mašinistai 
pamokins tamstą lr euteika tin- 
kamus patarimus ir nurodymui 
Musų mokyklai netrūksta e«!»AU* 
sių automobilių lrkltų prietaisu. 
Užtikriname tomistai, kad tuojaua 
gausi leidimu. Dieniniai tr var- 
kariniai knreal Vleaa kursas 
$25.00, Ferlnral Ass'n of Auto 
Euglneere, 1^14^10 fftLCj£»"U SVrd. 
(Ino.) 

LiETUViSKAS IŠRADĖJAS 
S iuo vardu knygute pa ro- 

dys Jums kiek žmones pel- 
no padarė ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Ta brangią knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
įeikal avimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (expertai) 
patentų bandome išradi- 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knvgos. 

AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

Jfus palit siusti dabar maista ir krabuzius 
tiesiai savo giminėm ir draugam jCietuvon 

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrovė artimoj atetyj pasiųs 
laivą į Liepoj ų arba Memeli ir sutvarkė taip, kad į laivo Įkrovą 
bus priimami Lietuvai Gelbeti 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 jus norėtumėte sužinoti, kaip nupirk Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su 

ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no- 

ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys Į bi- rėtumetr kad Lietuvos Amerikos Pramones 
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- Bendrove pristaytų jusų giminėmis ir drau- 
m011 ės Bendrovė, iš pildykite ir prisiųskite gauis Lietuvėje, išpildykite ir prjsiųskite že- 
žemiau paduotą kuponą:— miati paduota kuponą:— 

Lithuanian-Amsrican Trading Co. 
G West 48th St., New York City 

v Malonėkite prisiųsti man pilna '"'aiškinimą apie siuntimą pagelbos į Lietuvą, i 'ra suprasta, kad šis pa- klausimas paaiškinimu dykai ir neuz ant manęs jokiu pareigų. 

v $£& i S; v4^:•••• vį ■. 

;• f j į 
> gatvčft adresas 

miestas i r valstija 

Gavus šį kiipdną pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
Litfrimmari-American Trading Co. 

6 West 48th St., Ncw York City 



Vietines Žinios 
VISI TĖMIKITE "LIETU ( 
VOS" SURATINI NUME- 

• RĮ! 
1 

Subatiniame "Lietuvos" 
numeryje bus aprašyta vi- 
sas Lietuvos Varpo išleistu- 
vių programas ir t.t. 

Taigi, draugijos ir pavie- 
niai, neatbūtinai gaukite 
subatoje "Lietuvos" nume- 

rį! 

ATBALSIS iŠ PO GAISRO 
ANT TOWN OF LAKE 

Manau, kad žmonėms bus 
svarbu žinoti, kas geriau at- 

jautė padegėlių vargus, ar 

turtuoliai ar darbininkai? 
Visi dar gerai, atmena bai- 
sų gaisrą art Town of Lake, 
kuris paliko šimtą dvide- 
šimt penkias šeimynas be 
pastogės, be drapanų ir be 
jokio turto. 

Dienai prašvitus tuojaus 
po gaisrui pasirodė automo- 
bilių ilgos linijos ant Town 
of Lake. 

Maniau, kad iš tų automo 
bilių pradės plaukti pade- 
gėliams gausios aukos, bet 
kur tau; tu žmonių atvažiuo 
ta tiktai pasižiūrėti gaisro 
regynių. 

Teisybe, skerdyklų savi- 
ninkai ir vietinių piliečių 
komitetai padegėliams tuo- 

jaus davė pirmą pagclbą 
Buvo dalinamas maistas, 
drabužiai ir t. t., bet visi tie 
kurie atvažiavo pažiūrėti au 

tomcbiliuose nie nieko ne 

paaukavo, tiktai nuėmė pa I 
veikslus. 

Buvo taip pat ir tokių 
žmonių, kurie vaikščiojo ir 
tyrinėjo iš ko ir iš kur prasi- 
dėjo gaisras, kad kokiu nors 

budu neužmokėti padegė- 
liams asekuracijos. 

Tai taip maž-daug veikė 
pasiturintieje. Dabar pažiū- 
rėkime, ką tuom pačiu lai 1 

ku veikė darbininkai? 
Ant Town of Lake yra 

skerdyklų darbininkų unijos 

skyrius po 257, kuris susi 
organizavo tiktai mėnesis 
tam atgal. Nežiūrint, kad 
ta3 skyrius yra dar mažas 
ir neturtingas, jisai tuo j aus 

pradėjo šelpti padegėlius pa 
gal išgalę. 

Prie to skyriaus prigulėjo 
dvidešimt dvi padegėlių šei 
mynos. Iš savo iždo sky- 
rius padegėlių sušelpimui 
paaukavo $375. Pašalpa 

duota sekančioms šeimy- 
noms:—A. šalna, C. Pale- 
kauskas, S. Jasinskas, A. Ju 
cikas, S. Dilba; J. Dautoras, 
K. Šveikauskas, J. Simovi- 
čius, L. Dieninis, F. Klovas, 
J. Beneta, F. Lipskis, I. Gap 
ševičius, A. Čemauskas, J. 
Šimkus, L. Sanonis, O. Ve- 
levičius, O. Velevičienė, P. 
Razminičius, J. Kupronis, 
K. Petkelis, A. Hakrr.Mi. 

Tai matote, darbininkas 
daugiausiai šelpia tie patįs 
darbininkai. 

Paskutiniuose laikuose 
skerdyklų savininkai prade 
jo skleisti per savo apmoka 
mus agentus paskalas buk 
unijos lietuvių skyrius jau 
pairo. Tas yra neteisybė. 
Lietuvių skyrius kasdien au 

ga, nes lietuviai darbinin- 
kai jau susiprato ir šian- 
dien gerai pažįsta unijos ga 
lybę, ypatingai kovoje už sa 

vo gerbūvi. Broliai darbi- 
ninkai, paduokime viens ki 
tam ranką ir visi stengki- 
mės pagerinti savo būvį ir 
ateitį. Jei tarpe mus žydes 
vienybė ir brolybė, tai musų 
išnaudotojai negalės dau- 
giau taip jodinėti ant musų 
sprandų kaip jie tą iki tam 
laikui darė. y 

Jonas Parkauskas. 
Loeal 257 Raštininkas. 

MRIĖ P NO J JAKAIČIO 
MOTERIS. 

Stanislova Jakaitienė, 
žmona Jono Jakaičio, So. 

Chicago vargoninko, gyv. 

IŠLEISTUVĖS 

namas^assassss 

TIKRAI ATSIBUS 

Nedalioj, Rugpjučio-Aog, 
SEVENTH REGINENT ARMORY 

ANT WEWTHWORTH 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 
1-mą vai. po pietų Murk 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 

prie 8724 Saginaw Ave., mi 
rė panedėlyje, rugpjučio 18,1 
6 vai. ryte ,iš priežasties už- Į simušimo. kuomet ji, sirgdaj 
ma karštlige, iššoko iš tre- 
čio augšto Įaugo būdama 
lenkų ligoninėj St. Mary,s 
of Nazareth Hospital, 1120 
N. Leavitt St. Laidotuvės 
atsibuvo rugpjučio 21 d., 
Švento Juozapo bažnyčioje, 
o iš ten j Šv. Kažimiero ka- 
pines. 

Čia reikia pažymėti, jog 
ligoninė, matomai painfor 
mavo laikraščius, kad mo- 

teris užsimušė nupuolusi 
nuo laiptų savo namo (žiū- 
rėk) Ch/cago Eening Ame- 
rican, rugp. 18, pusi. 

14). Koronierius sako, 
kad jei giminės panorėtų, 
tai gali skųsti ligoninę už 
menką prižiūrėjimą sunkiai 
sergančių ligonių. 

BRIDGEPORT RAUPO 
NAS KRYŽIUS IR KLERI- 

KALŲ POLITIKA. 

Rugpjučio 20 d., Šv. Jur- 
gio parapijinėje svetainėje 
buvo sušauktas susirinki- 

mas Katalikų Raudono Krv 
žiaus reikale. Kunigai pri- 
sakė, kad ateitų valdybų 
atstovai visų Bridgeporto 
katalikiškų draugysčių. Su 
sirinkiman atsilankė labai 
mažai. Iš draugysčių atsto 
vų buvo tiktai du iš viso. 
Daugiausiai susirinko paša- 
liniai žmonės, ypatingai vy- 
čiukės ir vyčiukai. 

Susirinkimą atidarė kun. 
Krušas. Jisai paaiškino su 

sirinkimo tikslą ir labai ap- 
gailestavo, kad Bridgepor- 
to klerikalai taip mažai vei 
kia. 

Antras kalbėtojas buvo, 
žinomas kunigų palaiža, 

f)on. Baltutis. Jisai taip pat 
gerokai išbarė klerikalus, 

kad jie nerupinasi katalikiš 
ku Raudono Kryžiaus rei- 
kalais. 

Jisai pasakojo, kad kle- 
rikalai tą darbą pradėjo jau 
nuo balandžio mėn., bet iki 
ši 1 dar nieko nenuveikė. 

Trečias ^kalbėtojas buvo 
moksleivis Poška. Tasai 
aniolų ir velnių gylus tirinė- 
tojas j padanges gyrė kuni- 
gus ir klerikalus. Tautiniu 
kus tasai vyrukas išvadino 
tinginiais. 

Toliaus pon. Poška aiški- 

BARGENAS. 
10 akerių puikios žem^s 

visai netolį Chicagos, 45 
minučių važiavimas iš mie- 
sto Chicago & Northern 
Railroad geležinkeliu. Šis 
plotas žemės labf.i 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 Ca- 
nal 6296. 

ATSIDARĖ LIETUVIŠKA 
GROSERNĖ IR KONFEK 
TIONERY STORAS. UŽ- 
LAIKAU A1SKRIMO, SO 
DAS IR KITOKIU VAL- 
GOMU DAIKTU IR PRO- 
DUKTU. GALIMA GAUTI 
VISOKO PILNAI. BUNA 
ATDARAS IŠ RYTO 6:00 
V. IKI 10:00 VAL. VAKA- 
RO, TAIP IR ŠVENTADIE 
NIAIS. 
STANISLOVAS BRUSO- 

KAS, 
725 WASHINGTON AVE. 
TELEFONAS 5308. 

RAUNE, WISCONSIN. 

110, kad reik i Lietuvą sių- 
sti daktarus ir slaugytojas. 

Slaugytojų vietą galės už 
imti vytės. Slaugytojoms 
mokslo, jisai pasakojo, ne- 

reik, tik kantrybės ir geros 
širdies. 

Po p. Poškaus prakalbos 
tuli iš susirinkusiųjų prieši 
rtosi, kad katalikų Raudono 
Kryžiaus pinigai, yra pave 
darni Tautos Fondui. 

Pon. Baltutis atsakė, kad 
visi pinigai turi eiti per Tau 
tos Fondą ir, kad aukos, ku 
rias nėra Tautos Fondo vir 
šininkų globoje, yra be jo- 
kios vertės. Viskas turi bū- 
ti Tautos "Fondo globoje, 
net ir daktarai ir slaugyto- 
jos. 

Ant g£.!o buvo renkamas 
komitetas iš dešimties ypa- 
tų Ant nelaimės niekas ne 

apsiėmė buti komitete. 
Kliavo Lapas. 

IŠ AKTORIŲ STREIKO. 
Sekantis žingsnis, kurį 

streikuojanti Chciagoje ak- 
toriai mano padaryti, tai už 
daryti visus krutamu jų pa- 
veikslu teatrus. Jei akto- 
riams pasiseks patraukti i 
savo pusę krutamųjų pa^ 
veikslų unijas, tai aktoriai 
mano išlošti savo kovą ir ti- 
kisi, kad teatrališkų kompa- 
nijų savininkai galų gale 
pripažins aktorių uniją. 

Tą žingsnį aktoriai dabar 
daro, nes jiems teko dasiži- 
noti, jog streikuojančių 
kompanijų savininkai žada 
rodyti krutamus paveikslus 
teatruose, kurie dabar yra 
tušti iš priežasties aktorių 
streiko. 

OI VYRAI, KAS BUS, 
KAS BUS? 

Teko man patirti nepap- 
rastus dalykus, kokių dar 
iki šiol neturėjome. Nežino- 

me kas mus laukia už dviejų 
dienų. Tai tikra laimė? 

Nugi štai kas. Kuj. )jučio 
20 d., juvo Chicagos drau-1 
gijų atstovų konferencija, 
kurioje pranešta, kad ne- 

dėldienyje, ragpjučio .24 d. 
bus Laisvės Varpo išleistu- 
vės. Tas svarbu, bet kas dar 
svarbiausia, tai, kad toje 
dienoje bus traukiami kra- 
tomieji paveikslai visų lie- 
tuvaičių ir lietuvių, kurie 
dalyvaus Varpo išleistuvėse 
arba ateis į Seventh Regi- 
ment Armory. Tie paveiks- 
lai bus išsiųsti Lietuvon, kur 
jie bus rodomi visuose Lie- 
tuvos miestuose ir kaimuo- 
se. Taigi, kas nori, kad jį 
arba ją pamatytų giminės 
Lietuvoje, tai turi tokią ne- 

paprastą progą, jei nedėl- 
dienyje dalyvaus Laisvės 
Varpo išleistuvėse. 

M K. Šilis. 

SVARBI REZOLUCIJA. 
Kadangi Lietuvos sušel- 

pimui yra urnai reikalinga 
piniginė pašalpa, — 

Todėl draugysčių atsiovų 
konferencija del Laisvės 
Varpo išleistuvių, kuri at- 
sibuvo rugp. 20 d. Wodma- 
no svetainėje, vienbalsiai 

PARSIDUODA 3 mediniai n. mai, 
bu puse akro lotu prie kiekvieno. 
Taipgi 10 akrinės farmos ir akriniai 
lotai parsiduoda pigiai. Norėdami 
pilnesniu infoimacijų klauskite: 

PETER MICHIELSEN, 
115 St. and St. Luois Ave., 

Mt. Greenvvood, 111. 
Telefonas 26. 

REIKALAUJA MOTERIŲ 
prie siuvimo naujų šmotpkii 
(rags). Geras ir pelningas 
darbas. Darb"> valandos nuo 

7:30 ryto i ik 5 vakaro. Suba- 
tomis iki 1 po pietų. Atsišau- 
kite: M. KOLB, 1847 Mil- 
waulaee Avenue. 

nutarė, kad visi pinigai, ku- 
rie darbo randasi Laisves 
Varpo Finansinės Komisi- 
jos globoje, ir, kad visi pini 
gai, kurie bus surinkti laike 
Laisvės Varpo išleistuvių 
Chicagoje, rugp. 24 d., butų 
bėgyje vienos savaitės po iš 

leistrvių pasiųsti Lietuvos 
valdžiai, arba Lietuvos at- 
stovams Paryžiuje. 

B. M. BUTKUS, Pirm. 
M. Dūdas, Rašt. 

Draugijų Pranešimai 

CICERO, ILL 
PRANEŠIMAS VISUOME- 

NEI. 

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

gę, alkani ir nuplisę. Jų 
visų akys yra atkreiptos į 
mus Amerikos lietuvius. Tai 
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 
23 d., lygiai ant 7:30 vaka- 
re, Tamuliunienės svetainė- 
je, 1447 So. 49 Ave. ir 50ta 
gatvė. 

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

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

Cicero, Iii. 

Reikia Bamnmkij 

REIKALAUJAME 

DARBININKU. 

BELT SANDERS 
IR KITU 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., 

REIKALINGI GRO^ER 
.. NĖS RAKANDAI. 

j Kas turite pardavimui 
"Grosernes Rakandus", ma- 

lonėkite atsišaukti' "Lietu- 
vos" dienraščio administra- 
cijon, 3253 So. Morgan St. 

reikalaujame liebe 
RIŲ. 

Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite : 

Western Felt Works, 
4115 Ogden Ave. 

REIKALAUJAM 25 mer- 

ginų prie darbo dirbtuvėje, 
$14. i sąvaitę besimokinant. 

Geros progos išsidirbti ge 
resnį darbą. American Insu- 
lated Wire and Cable Co > 

954 W. 21-st Street. 

"LETUVOS" REIKALE. 
"Lietuvos" dienraščio rėmC* 

jai ir ščrininkai, gyvenanti 
Chicagoje ir apielinkėse, yra 
maloniai, kviečiami pčtnyčio- 
je, ,7:30 vai. vak. susirinkti 
"Lietuvos" Svetaine], 3249 S. 
Morgan St., "Lietuvos" dien- 
raščio sąryšyje su Laisvės 
Varpo Išleistuvėmis. 

'' L ietm o s" A dm i n ist retei ja. 

ŠV. VINCENTO FER. 
DRSTĖ. 

PRANEŠIMAS. 
Visi dr-stės nariai yra 

kviečiami susirinkti nc'lė- 
lio je, rugpjučio 24 d., lygiai 
ant 12 vai., į Sv. Kryžiaus 
parapijinę svetainę ,prie 46 
ir Wood gatvių. 

Iš ten maršuosime į Se- 
venth Regiment Armory 
ant Laisvės Varpo išleistu- 
vių Meldžiu pasiimti drau- 
gystės ženklus, šarfas ir bal- 
tas pirštinaites. 

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

I PRANEŠKITE GIMINĖMS 
LIETUVOJE APIE IŠ- 

LEISTUVIU IŠKILMES. 

Kaip musų gimines trok- 
štų sužinoti ką męs veikia- 
me dėl jų išliuosavimo, apie 
tai nėra reikalo aiškinitis. 
Todėl nusiųskite jiems ap- 
rašymą apie Lietuvos Lais- 
vės Varpo išleistuves, tai 
bus jiems didžiausia dova- 
na. Du "Lietuvos" ekzem- 
plioriai 6 puslapių eina L,ie- 
tuvon už vieną centą; gi 4 
puslapių eina 3 ekzemplio- 
riai. 

ILL. LIETUVIU PAŠEL- 
P03 KLIUBAS 

Kliubiečių Domai. 
Visi Illinojaus Lietuvių 

Pašalpinio Kliubo nariai 
malonėsite susirink .i 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. 

D L. K. VYTAUTO 
GVARDIJOS PRA- 

NEŠIMAS. 

Visi Gvardijos nariai yra 
kviečiami susirinkti nedėUy 
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 pirštinaitės. 
Visi draugai ir kareiviai tu- 
ri buti pilnoje uniformoje. 

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

4644 So. Wood St. 

TAUTIŠKA DRAUGIJA l 
APŠVIETIMO BROLIŲ. 
Draugija dalyavus 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 

ŠV. ANTANO IŠ PADVOS 
DR-TĖS PRANEŠIMAS. 

1 

Visi nariai neužmirškite 
susirinkti nedėlioje ant 
Bridgeporto, So. Aubum 
Ave., tarpe 33-čios ir 34-tos 
gatvių, lygiai ant 1:30 po 
pietų. j it 

Šitoje vietoje bus mus 

draugystės žymė. Visi stoki 
te i eilę prie žymės pagal 
maršalkos nurodymo. Daly- 
vausime Laisvės Varpo išlei 
rtuvėse, rugpjučio 24 d. 
|Valdyba. 
REIKALE LAISVĖS VAR- 

PO APVAIKŠČIOJIMO 
MARŠALKŲ SUSIRINKI- 

MAS. 

Visu Kolionijų Maršalkos 
teiksitės susirinkti pėtnyčioje, 

[rugpjučio, 22 d., \Voodmano 

| svetainėje, 3251 Lirne gatvė 
! lygiai ant 9nių vakare. 

Šiame susirinkime bus gr.lu 
tinas progratno surėdimas, ir 
bus paskirtos vietos Draugi- 
joms, kurios dalyvaus. ''Lais- 
vės Varpo" apvaikščiojime, ku 
ris atsibus nedėldienyje, rug- 
pjučio-24-tą d. 

J. P. Evaldas. 
Generalis Maršalka. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAsT 
ant Dury, Lentų, Rlmy Ir 8toflam$ Poplcno SPECIALIAS: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui jalloną 

CARR BKOS. WRECKING CO. 
3003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, (LL. 
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LIBERTY BONDS 
ulęs periame Llbarty Bonds u ^ ^ Į Į 

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

pilną "Cash-' vertę. Atneškite 
irba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkaia Keivergaip lr 
Subatomls 9—9. 

J. PAVLOVICH GARAGE 

PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 
5437-39 S. ROBEY ST. 

BIJVES PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieną ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir i.t. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainas. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir oveikotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyvišky modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunu vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. .,tęs turimo daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų ncr. 58.50 ir augščiau Fu'l dress, tuxedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 ir aug&člau. Krautuvė .atdara kas vakarą iki 9. Nodėliomis iki 6 vai. po pietų Sukatomis iki 10 calandai vakaro. 

S. GORDCN 
Instelgta 1902 1415 SO. HAL3T6D STREET 
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