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Nerimauja Del Augimo 
Japonijos Laivyno. 

S. V. Kare Atsiejo Milijoną 
Doliarių in Valandą. 

Rumunai Apipiešė Vaikų Prieglaudą 
BALTIŠKU ŠALIŲ 
KONFERENCIJA. 

Ryga, rugs. 10 d. (per 
Londoną, rugsė 14 d.) — 

Specialis korespondentas lai 
kraščio Chicago Tribūne 
Arthur E. Mann praneša, 
kad Rygoje įvyko trijų die- 
nų konferenciją tarp virsi 
ninku trijų baltiškų tautų,į 
idant sudarius trilypę sąjun i 

£4- 
Konferencijoje dalyvauja, 

atstovai nuo Lietuvos, Lat: 
vijos ir Estonijos, kurias atj 
stovauja tų salių premierai,; 
užrubežinių reikalų ministe 
riai ir jų kariški patarėjai1 
taip pat dalyvauja šioj kon 
f ere nei joje. 

Trilypės sąjungos tikslu 
yra sudaryti bendrą militarį 
frontą prieš Rusijos bolševi-' 
kus ar bile priešą, kuris gaį 
li užatakuoti jas. Konferen-! 
cijoje taipgi bus apkalbama j 
paštų, gelžkelių ir muitų rei 

kalai; taipgi sudaiymas 
bendro diplomatiško veiki; 
mo link talkininkų, Vokiej 
tijos ir nebolševikiškos Ru 

sijos. ! 
Finliandija irgi buvo uz 

kviesta prisiimti savo atstol 
vus, bet ji to nepadarė, nes| 
jos valdžia pakol kas nenu! 
sprendė, kurlink jai dėtis 
ar prie Skandinavijos šalių 
ar prie Baltiko tautų. 

Taipgi galimas dalykas, 
kad vėliau ir Lenkija bus 

pakviesta dėtis prie Baltiko 
tautų sąjungos. 

Liecuvos padėjimas irgi 
keblus, nes lenkai vis turi 

užėmę jos sostinę Vilnių ir 

dalį teritorijos; gi vol'iečiai 
iš kitos pusės laiko užėmę 
dilį teritorijos ir kontroliuo 
ja nemažą dalį ^elžkelio 
tarp Latvijos ir Lietuvos. 

Vyriausiu tiKslu trilypės 
sąjungos yra bendromis spė- 
komis atlaikyti prieš pa- 
sikėsinimus kitų šalių ir už 

bėgti galimam ekonominiam 
vokiečių Įsivyravimui Bal- 

tiko pakraščiuose. 
Be to tokia sustiprėjusi 

Baltiko tautų sąjunga butu 
ir užtektina pertvarst bolše- 
vizmui, kuris vis veržiasi į 
vakarų Europą. 

į kos sutarties su Austrija 
! priešais prezidento Wilsono 
! norą. ♦ $įįj 

Dabar tris kopijas sutar- 
ties teksto pargabeno iš Pa- 
ryžiaus speciaiis kurjeras 
laikraščio Chicago Tribūne. 
Tekstą sutarties su Vokieti 
ja priešais prezidento norą 
RCflAtoriui Lodge pristatė ir 
gi laikraštis Chicago Tri 
bune. 

Laikraščio kurjeras su ko 
pijomis sutarties išvažiavo 
iš Francuzijos 2 dieną rug- 
sėjo, kada sutartis jau buvo j 
įteikta Austrijos delegatams 
ir pribuvo New Yorkan su 
bato j 13 d. rugs. 

Kadangi anstrai pasirašė 
po sutartimi be jokių pakei 
timų, tai pristatytos kopijos 
yra pilnai autetenškos. Aust 
rijos sutartis, sakoma, yra 
senatorių labai pageidauja 
ma, nes pradėjus panedėly 
je svarstyti Vokietijos šutai 
ti bus vietoje žinoti, kas pa 
daryta su Austrija. 

.. NERIMAUJA DĖL .. 

AUGANČ.IO JAPONIJOS 
LAIVYNO. 

Washington, D. C., rugs. 
13 d. — Vietos politiškuose 
jataliuose pradedama neri- 
rriauti dėl naujo programo 
Japonijos laivyne. Išpildžius 
šį naują programą Japonija 
savo laivynu butų stipresnė 
už Suvienytų Valstijų laivy- 
ną Ramiamjame vandenyne 
ir tokiu budu rastųsi pavo 
jus Suvienytų Valstijų sa- 

loms, kurio. randas Ra- 
jniamjame vandenyne. 

S. V KARĖ ATSIĖJO 
MILIJONĄ Į VALANDĄ. 

Tacoma, Wash., rugs. 13 d. 
Prezidentas Wilsonas agi- 
tuodamas už tautų lygą pa- 
briežė, kad tautų lyga atei- 
tyje sugebės prašalinti ka- 
res, kurios tiek daug pasau- 
liui lėšuoja. 

Pereitoje karėje Suvieny- 
toms Valstijoms atseidavusi 
net vieną milijoną doliarių 
i valandą. Gi visiems kariau 
jantiems pereitoji kąri ldaa* 
vo net 186 bilijonų dėliotų 
ir apie 7,450,000 gyvasčių. 

Galvasukis Dedei Šamui. 
— ■ ,:w—J .4im-nrar—m 

> Darbo ir kapitalo santykiai ant tiek pablo£ej°, kad šalies valdžia nesu~ randa budų kaip šiedvi speki suvesti į krūvą del bendro konstruktyvio darbo. 

AUSTRIJOS sutartis 
SENATE APLINKINIAIS 

KELIAIS. 

Washington, D. C., rugs. 
14 d. — Specialis korespon- 
dentas laiškraščio Chicago 
Tribūne praneša, kad Suvie- 
nytų Valstijų senato komi- 
sijos užrubežinių reikalų 
pirmininkas, senatorius j 

Lodge, vėl gavęs tekstą tai j 

RUMUNAI APIPLĖŠĖ 
VAIKŲ PRIEGLAUDĄ 
Paryžius, rugs. 14 d. — 

Gauta ziuų iš Vengrijos, 
kad rumunai savo grobime 
neaplenkė nei vaikų prieg- 
laudą. Rugseio 10 dieną jie 
suėmė iš prieglaudos 71,425 
porų čeverykų iš kiurių 
gražįno tik 8,000 porų kitus 
gi išvežė Rumunijon. 

RADO 4,000 KARŲ 
PARAKO. 

BucUPestas, nigs. 14 d. — 

Rumunijos patrolis užtiko 
•apie keturias tūkstantis kanj 
parako, kurį paliko grjžda 
mas iš Serbijos generolas 
Mackensen. Parakas buvo su 
krautas baržose arti Pres 
burgo. 

Rumunai užreiškė, kad šis 
parakas priklausąs jiems, 
nes sulyg sutarties su veng 
rais jiems Vengrijoje pri 
klauso visa suimta kariška 
medžiaga. Bet bendra tai 
kin;nkų komisija liepė rumu 
.nams neliesti parako, nes jis 
esąs vokiečių nuosavybė ir 
todėl apie jo likimą spręs- 
talkininkai irgi pasiremiant 
sutartimi su Vokietija. 

Sakoma, kad Vokietijos 
valdžia siulusi šį paraku Ru 
sijofc bolševikam^, b^t £e 

jšftaišakė pirkti, 
] jo kaina peraugsta. 

SAKO ATSISTATYDINO 
RUMUNIJOS KABINETAS 

Vienna, rūgs. 14 d. — 

Atėjo žinių, kad Rumunijos 
ministerių kabinetas atsis- 
tatydino Taipgi praneša- 
ma, kad Jonescau pavesta 
suorganizuoti naują minis- 
terių kabinetą. 

MAISTĄ IENKIJON KON- 
TROLIUOS ANGLIJA. 

Berlynas, rugs. 13 d. —! 
Laikraštis Zeitung am Mit- 
tag praneša, kad Anglija' 
perėmė nuo Suvienytų Vai-j 
stijų kontrolę ant pristaty-j 
mo maisto Lenkijon, ši kon-1 
trolė prasidės nuo rugsėjo: 
20 dienos. Taipgi pranešama! 
kad įlenki ja jau aplaikė nuo ' 

Suvienytų Valstijų 300,000; 
tonų maisto dalykų, kas bu- 
vo Lenkijai žadėta. ] 

ORLAIVIS BĖDA GEMB- 
BLERIAMS. 

Neapolis, rugs. 12 d. — 

Ant vienos salos buvo gerai 
įsitasęs vienas gemblerių 
būrys. Jie puikiai mokėjo iš 
sisukinėti nuo policistų val- 
tyse, bet jie labai nustebo, 
kuomet ant jų nelaimės nu- 

sileido policistai iš dangaus 
orlaivyje. Gembleriai tapo 
suareštuoti. 

NEĮLEIDŽIAMA AMERI- 
KON ITALO GIEDOKI AU3 

New York. rugs. 13 d.— 

Atvyko italas giedorius te- 
noras Botini. Jis pirmiau 
giedoję prie Chieagos ope- 
ros dabar gi yra susitaręs 
Metropalitan Opera New 
Yorke. Vienok viršinin- 
kai Jį suleike ant Ellia salos. 
PiHežaSftte šis ailfukyroo v@ 

paaiškina. 

AUSTRIJA NEIŠDUODA 
BELA KUN. 

Paryžius, ings. 14 d. — 

Pranešama iš inos, kad 
Austrijos valdžia atsisako 
išduoti Vengrijai buvusį 
Vengrijos komunistų vadą 
Bela Kun Reikalaujant jo 
išdavimo vengrai kaltina 
Bela Kun užmušystėje ir va- 

gystėje, todėl Autrijos val- 
džia reikalauja prirodymo 
šių prasižengimų. 

Prie to Austrijos valdžia 
pranešė Vengrijai, kad Be- 
la Kun; atvykdamas Austri- 

jon atsinešė $40,000. 

SMŪGIS LLOYD 
GEORGE KABINETUI. 
Londonas, ings. 1^ d. —j 

Paskutinis darbininkų kon- 
gresas, kuris atstovaująs ke- 
lis milijonus darbininkų, sa- 

vo nutarimais užduodąs ne- 

mažą smūgį Lloyd George 
kabinetui. Galimas dalykas, 
kad dabartinė Anglijos mi- 
nisterija turės atsistatydinti 
ir jos vietą užims koaliciji- 
nė ministerija, kurios di- 
džiuma bus unijų atstovai. 

Opiausiais klausimais, kuj 
riuos pakėlė darbininkų kon 
gresas yra: nacionalizavi- 
mas tulų pramonės šakų; 
pertraukimas karės su Ru- 
sijos bolševikais, ir suteiki- 
mas Airijai apsisprendimo 
teisės. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJE. 

Paryžius, rugs. 14 d. — 

Liena provincijoje ištiko že- 
mė: drebėjimas, nuo kurio 
nemažai nukentėjo septyni 
sodžiai, kur tapo sugriauta 
daug inamų. ..Nelaumių 3U 

žmonėmis, yra vienas Už* 
muštas ir y pora dešetl(ų su' 
žeistų. v I 

[ MIRĖ ŠEŠI VAIKAI IŠ 
SEPTYNIŲ. 

Washington, D. C., rugs. 
14 d. — Amerikos Raudo- 
nas Kryžius praneša, kad 
iš 35,000 Serbijos vaikų, ku 
rie buvo išgabenti iš Serbi- 
jos 1915 metais užėjus ten 
priešams išlikę gyvais tik 
5,000 vaikų. 

Dabar taipgi paaiški, kad 
Serbija 1915 metais ėmė ka 
riumenėn jaunuolius 14 me 

j tų; bet tas buvo daroma, 
kad nepalikus ateinančiam 
priešui priaugančio jauni- 
mo. 

—— 

ANGLIJOS DARBININKAI 
UŽTARIA AIRIJĄ. 

Glasgow, rugs. 13 d. — 

Šiądien Anglijos darbinin- 
kų kongresas vienbalsiai iš- 
nešė rezoliuciją, kurioje rei 
kalauja, idant butų sulaiky 
ta kariškas valdymas Airi- 
jos, ir idant butų leista Ai- 
rijai apsispręsti. 

Darbininkų kongresą" 
taipgi išnešė rezoliuciją rei 
kalaujančią idant nebūtų de 
portuojami ateiviai unijų 
viršininkai, kuriuos valdžia 
paprastai kaltina pritarime 
bolševikams. 

MEKSIKONAI PERŠOVĖ 
AMERIKOS POLICISTĄ 

Doglas, Ariz., rugs. 13 d. 
Šiądien meksikonai bandi- 
tai peršovė raitą policistą ir 
atėmę nuo jo revolveri ir 
arklį ir manoma, kad jie pa 
sislėpė Meksikon. Peršauta- 
sai policistas randasi prie 
mirties. 

Meksikos valdžia praneša 
kad tarpe meksikonų ban- 
ditų dažnai esą ir ameriko 
nu, kurie bendrai su meksi- 
konais apiplėšinėja k? s pa- 
puolė. Pavyzdin stato Sa- 
muel Folbiy, kuris, sako, 
dalyvavęs Atlantic Refining 
kompanijos užpuolime. 

MAISTO ADMINISTRA- 
TORIUS SUGRĮŽO 

AMERIKON. 
New Ycrk, rugs. 13 d. — 

Šiądien pribuvo laivu Aqui 
tania Herbert Hoover, kuris 
nuo pertraukimo mūšių bu 
vo talkininkų maisto admi- 
nistratoriumi Europoje. 

INDIJOS KALĖJIMU KO- 
MISIJA AMERIKOJE. 
New York, rugs. 13 d. — 

Šiądien pribuvo laivu Aqui- 
tania Indijos specialė komi- 
sija, kurios tikslu yra tirinė- 
ti Amerikos kalėjimų siste- 
mą ; mat Indijos valdžia ke- 
tina daryti dideles permai- 
nas savo kalėjimų sistemo- 
je, todėl ir stengiasi pastu- 
dijuoti daugiau sistemų. 

obregon PASIRJŽĘS ka 
RIAUTI PRIFŠ AMERIKĄ. 

Nagaler, Arz., rugs. 13 d. 
Generolas Obregon, buvusis 
kares ministeris Carranzos 
kabinete šiądien užreiške, 
kad jis yra pasirįžęs kariau- 

ti prieš Suvienytas Valsti- 
jas, jei sioš bandytų veržtis 
Meksikon.. Ir jis yra įsitiki- 
nęs, kad Suvienytų Valsti- 
jos, įsiveržusios Meksikon, 
turėtų išsinešti nieko nelai- 
mėję. | 

Gen. Obregon toliau pa- 
briežė, kad jis nesąs Suvie- 
nytų Valstijų priešu, kaip 
tuli amerikonai korespon- 
dentai jį nupiešė, bet iškilus 
susirėmimui jis stotų pir- 
mosna eilėsna apginimui 
gimtinio krašto. 

KUNIGAIKŠTIS ATVYKS 
AMERIKON PRALOBTI, 

Vienna, nigs. 14 d. — 

Pribuvusie iš Šveicarijos tvir 
tina, kad buvusis Austrijos 
didis kunigaikštis, brolis bu- 
vusio ciesoriaus silpnai sto- 
vįs finansiškai ir ketinąs 
tuoj važiuoti Amerikon, 
kad užsiėmus kokiu nors 

biznių na ir, žinoma, pra- 
lobti. Bet jį žinanti abejo- 
ja kad butų lemta įsikūnyti 
jo svajonėms, nes biznyje 
reikalingas darbas, apie ką 
kunigaikštis turįs menką 
nuovoką. & 

ANGLIJOS KARIUMENĖ 
IŠSĖDO SKUTARI. 

Londonas, rugs. 13 d. —• 

Šiądien pranešta, kad dalis 
Anglijos kariumenės iš 
Konsstantinopolio persikėlė 
per vandens siaurumą. į 
miestą Skutari. Oficialai 
paaiškinama, kad perkelta j 
Skutari tik 1,200 kareivių ir 
tai yra tik paprastas kariu- 
menės kilnojimas neturįs jo 
kių specialių tikslų. 

ITALIJA JIEŠiCO ANGLIŲ 
RUSIJOJE. 

Rymas, rugs. 13 d. — Ta- 
po pasiųsta specialė komisi- 
ja į Denec apskritį, Pietinėn 
Rusijon, kur norima gauti 
kiek anglių. Mat permato, 
kad Italijoje sekančią žiemą 
bus stoka anglių. 

Gi gabenimas anglis iš 
Suvienytų Valstijų yra labai 
neparanku, nes tonas anglių 
Norfolk, Va. lešuojąs tik $5, 
bet jų nugabenimas į Genua 
Italijon atseina net $30 to- 
nas. JJH 

SERGA BUVUSIS PRE- 
MIERAS KALINYS. \ 

Paryžius, rugs. 14 d. » 

Buvusis Francuzijos premie 
ras Cailloux, kuris yra kalti' 
namas šalies išdavystėje aun 
kiai susirgo. Jo daktaras 
prašo, idant jis butų perkd 
tas iš kalėjimo į privačj li- 
gonbutį, nes liga gręsia gy- 
vasčiai. ij 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkeje. 
Šiądien oras nepastovus; 

maža atmaina temperaturo 
je, vidutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 6:33; 
Saulėleidis, 7:00. 81 
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LENKU TIKSLAI LIETUVOJE. 

Lenkai, jausdami, kad męs esame la- 
bai kares nuvarginti ir neturime didelės 
armijos, provokatoriškai mus užpuolė ir užė 
mė gan didelę Lietuvos dalį. Ir šiandie,1 
kur tik žengia lenko legijoninko koja, pi- 
lasi visa virtinė nelaimių, teka nekaltas! 
kraujas ir brangios ašaros. Pasižiūrėkime j 
gi domiau ko tie padaužos atsibaldė į mu 

sų šalį, kokie yra jų svarbiausieji tikslai, 
južimant Lietuvą. 

Pirmiausia, lenkų gaujos užpludo mū- 
sų tėvynę, turedadmo3 omenyje paverti ją, 
kaipo politišką organizatyvį kuną. Jie pyk- 
tinasi net Lietuvos vardu ir nori, kad Lie- 
tuva vadintųsi Lenkijos provincija. Jeigu 
Lioiuva vėl susijungtų su Lenkija, sako var- 
šaviniai politikai, tai butų rojus netik dan- 
gui, bet ir žemėj. Taigi, svarbiausias lenkų 
noras, siunčiant kariuomenę į Lietuvą, yra 
varu atnaujinti tą nelemtąją Liublino uni- 
ją ir tokiuo budu pražudyti musų tautos ne- 

prigulmybės troškimą. Vadinas, lenkai da- 
bar elgiasi taip kaip tas vagis, kuris lenda 
į svetimus namus ir nori šeimyninkauti ja- 
me, o patį šeimyninką bando padaryti sa- 

yo bernu. 

Antras lenkų tikslas yra daugiau eko- 
nomiško turinio negu politiško. Mat, Len- 
kijoje yra apie trįs milijonai bežemių vals- 
tiečių. Lenkų politikai dabartinėje valan- 
doje mintija su ginklo pagelba užvaldyti 
didelių musų žemės plotų ir išdalinti juos 
savo bežemiams atėjūnams. Žymus lenkų 
veikėjas dvarininkas Wankowicz labai aiš- 
kiai pasakė, kad jie nori netolimoje atei- 
tyje pradėti kolonizuoti Lietuvą saviškiais 
nuskurdėliais. 

Trečias tikslas tai — pasivalgyt! mūsų 
geros ir pigios duonos. Lenkijoj stinga duo 
nos. Kam teko važinėti po Lenkijos sod- 
žius, tas gerai žino kaip vargingai gyvena 
tie lenkai valstiečiai, kaip prastai jie ap- 
dirba žemę. Lenkas sodietis yra kur kas 
tamsesnis ir alkanesnis negu mūsiškis žemai 
tis, augštaitis, dzūkas or koks kitoks. Vadi- 
nasi lenkai nori turėti iš Lietuvos tą aruo- 

dą, iš kurio visuomet galėtų gauti maisto. 

Ketivirta*5 iš eilės lenkų užgrobikų no 

ras Lietuvoje tai — prieiti prie jūrių. Kaip 
"Dziennik Wilenski" taip ir kiti endekiški 
spauzdiniai nesykį tą buvo atkartoję. Męs 
turime uostus Klaipėdą ir Palangą, j ku- 
riuos gali Įeiti marių laivai ir per kuriuos 
męs galime vesti prekybą su kitomis vals- 
tijomis. Lenkai gi prie jūrių neprieina, jie 
neturi nei vieno savo uosto, o vokiečių ke- 
lias prie Danzigo yra labai slidus. Taigi, 
aišku, kad Lenkijos politikų seilės varva 

žiūrint i musų Klaipėdą ir Palangą, iš kur 

jie lengvai galėtu prieiti prie jūrių, par- 
duoti kas Varšavoj li1's bei atsivežti iš1 

kitų šalių to ko stigs tėvynėje. 
Penkta, lenkai trokšta užimti geriau- 

sias ir pelningiausias vietas musų krašte. 

Pavergs jie Lietuvą, prigabens iš Lenkijos 
savo valdininkų, vertcivių, bajorų, davatkų 
ir tt, išstums musų žmones iš jų vietų ir pra: 
jįį§s išsijuosę etmonauti ant lietuvių. 

Tai tokie, maž daug, tikilai tų politi- j 
<kų, kurie siunč a apginkluotų žmonių bu-j 
rjys į musų kraštą. Atsimindami tai, žino-, 
kime ir kaip juos pasitikti. j 

Musų lietuviška valdžia, kad ir kažin 
kokia ji bus, visuomet bus šimtą sykių ge- 
resnė už lenkų. 

Gana to lenkų jungo, gana gimdyt 
ponams vergus! Nepasiduokime! Jeigu męs 
visi elgsimės kaip vienas šiame atsitikime, 
jeigu žmonės rems valdžią, o valdžia gel 
bės žmonėms, tai lenkai mus neapveiks ir 
neįvykins savo purvinų tikslų. 
r—— —«-«— 1 
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i Svetimoj© Spaudoje : 

j Apie Lietuvius 

LIETUVOS VAIKAI NIEKUOMET 
NEŽAIDŽIA SU ŽAISLAIS. 

Beveik kiekvienas vaikas Amerikoje 
—net bendriausis — turi nors vieną žais- 
lelį. Ar ne taip? Jųs patys bent du kart 
į metus surenkate žaislu krūvą ir siunčia- 
te juos biedniems vaikt ;ams, kurių tėvai 
neturi užtektinai pinigo, ,.ad jiems nupirk- 
ti duonos ir niekuomet negali išleisti nei 
cen-o buddinėliams, lėlytėms, traukiniams, 
arkliukams ir t.t. 

Ir net Francuzijos ir Belgijos vaikai 
dar turi po keletą žaislų, nes argi jųs Ame- 
rikos vaikai, nesiuntėte jiems Kalėdoms 
laivų. 

Bet yra musų dideliame, dideliame 
pasaulyj viena šalis, kurios vaikai visiškai 
neturi tytelių. 

Tai Lietuva, Baltijos pakraščiuose. 
(Mums atrodo, kad tai nevisiškai teisinga. 
Argi jau musų mažulėliai broleliai bei se- 

sutės visiškai neturi žaislų? Red.) Jųs 
beabejonės žinote kame yra Baltijos jū- 
rės. Apie tai aiškiai pasakyta jusų geo 
grafijoje. Bet Lietuva tai nėra didelė lais 
va šalis, kaip Amerika. Tai yra maža 
šalelė ir ją tyronai — valstijos valdė per 
daugel metų. Taigi, lietuviai dirbo kaip 
vergai, kad tik gyvybę palaikyti ir net jų 
veikeliai privalėjo apsieiti be žaislų, nes 

kiekvienas ten buvo labai darbo prislėg- 
tas ir neturtingas. 

Bet nemanykite, kad mažučiai lietu- 
viukai nemėgsta linksmintis, nes ištikrųjų 
taip nėra. Jie labai smagiai praleidžia 
laiką. Jie žino daugel įvairių žaidimų ir 
dažniausiai žaidžia juos lauke. 

TaiDO gi lietuvių vaikinti myli maudy 
ties vasarą ir eina važinėties ant rogučių 
žiemos metu. Mažos mergikės taipo gi ne- 

snaudžia, bet jos dar labai jaunos būda- 
mos išmoksta siūti ir austi gražius audi- 
nius ir užtat daugiausiai sėdi namie užsi- 
darę. Kai kada, kai nėra daug darbo, jos 
pasidaro iš įvairių audinių liekanų gražias 
lėlytes. 

—Iš Albany (N. Y. Argus. 

J 

REIKAI INGA HYMNU NAUJOMS 
REPUBLIKOMS. 

Apart rėksmingų kariškų dainų ir kė- 
lėt to imperatoriškų posmų, nemažai yra ir 
tokių tautiškų hymnų, kurie sužadino dau- 
gelyj žmonių patriotizmo bei revoliucijos 
jausmus. 

Netolimoje ateityje dailės produkcija 
padidės nauja pjūtimi — peržiūrėtų ir at- 

gimusių hymnų pjūtimi. Ypač gi prie to 

daug prisidės dabar atgimstančios naujos 
tautos. Kaikurios iš šių tautų niekuomet 
neturėjo tautiškų hymnų, išskiriant tų, ku- 
rie joms buvo varu priversti viešpataujan- 
čcms valstjomis. 

Vokietijoj, Austrijoj, Ungarijoj ir Tu.r 
krjoj genijai privalo buti prie darbo jieš- 
ksnt formų išliet naujų laikų jausmus. Nors 
kdkurie hymnai beabejonės pasiliks kai- 
po dainos, bet jau jie dabar niekuomet ne- 

bi-3 taip populiariški kaip pirm. Rusijos 
"Lože Caria Chrani" (Dieve Gink Carą) 
gal dar sujudins karišką upą Petrograde, 
bet jau jis neteko savo buvusios vertės. 

Nelaiminga, mušama Serbija gal dar 
hrndys giedoti savo senąją hymną "Die- 
vas savo Gerume". Francuzija, Belgija, An- 
glija, talija ir Amerika daug prisidėjo prie 
tautiškų hymnų dailės. 

Bet gyvename dabar mažųjų tautų lai 
keds. Lietuva, Europos garbė ir tvirtynė to- 

torių ir mogolų laikais, kuriuos Vytautas 
nuvijo šalin, niekuomet neturėjo tautiško 
hymno. Kuomet Lietuva pasijuto laisva, 
tai jos tautiškos dainelės žadina žmonių 
jausmus. Jugo-Slavija, Čekija, Lenkija, j 
Estonija, Letgalija, Baltgudija, Ukraina 
ir gal daugelis kitų naujų valstijų greit 
mums priteiks naujos tautinės muzikos. 

Karė visuomet buvo įkvėpimo šaltinis 
poetams ir mizikams. Šių taip ilgai spau- 
džiamųjų tautų laisvė žada pagaminti ką 
nors didžiai svarbaus pasauliui. 

Iš Tlie Philacieiph!a Inąuirer. 

Tarpžvaigždines Keliones. 
Nekurie ekonomistai sa- 

ko, kad ateis tokie laikas, | 
kuomet tiek daug žmonių 
pridaugins ant žemes, kad; 
jau neturės maisto. Tuomet 
bus labai aštri kova už bū- 

vį. Nieko negelbsti ir ka- 

rės, kuriose, kaip kad šioje 
karėje, žuva daugybė žmo- 
nių. Žmonės yra belaisviai 
ant šios žemės, jie tiktai ant 

jos būdami gali keliauti po 
plačiausias neišmatuojamas 
pasaulio erdves. Ir vr žmo 

gaus mintis, fantažija išdrj- 
sta užsiduoti sau klausimą, 
argi niekad žmonės negalės 
nukeliauti ant menulio, pla 
netų arba kitų dangiškųjų 
kunų. Šis klausimas, rodos, 
yra fantažija, bet visgi del 
tes fantažijos—svajonės jau 
buvo namažai laikyta pra- 
nešimų, paskaitų. Ir tai da- 
rė mokyčiausi vyrai. Taigi 
ar kada nors galės žmonės 
nukeliauti ant kitų dangiškų 
kunų? 

Apie tris šimtus metų p t- 

gal žmonės neturėjo ma- 

žiausio supratimo apie le- 
kioiimą ore. Lekiojimas 
ore jiems išrodė tuščia sva- 

jone, vienok šiandien žmo- 
nės lekioja ore ir tai nėra 
jokia svajonė, bet gyveni- 
mo tikrenybė. Dabar žmo- 
nės perlekia upes, Kalnus ir 
tuoiau perlėks ir plačiausius 
didjurius. 

Seniau nardymas po vanį 
deniu irgi tik buvo Vernu 
išmislyta svajone, šiandien 
jau žmonės po vandeniu 
nardo kaip kokios žuvįs, 
po vandeniu keliauja per 
didjurius ir jau niekas tuo- 
mi nesistebi. * 

Buvo laikai ir tai nese- 

nai, kad žmonės tiesiog ne- 

tikėjo, kad bus galima va- 
žinėti be arklių, Šiandien vi j si keliai pilni traukinių, gat' 
vekarių ir automobilių ir 
žmonės nežinotų k$ daryti, 
jei iš karto išnyktų tie visi 
"vežimai" be arklių. 

Jei tas viskas pirmiau bu- 
vo tiktai svajone, o dabar 
gyvenimo tikrinybė, tai ko- 
dėl gi negali išsipildyti tos 
pačios Verno svajones, kad 
žmonės kada nors nukeliaus 
ant mėnulio ar kitų dangiš- 
kų kunų. 

Žiūrint mechaniko akimis 
važiavimas traukiniu, lėki- 
mas, ar nėrimas po vande 
[Aliu neturi didelio skirtumo. 
Traukinis savo ratais stūmė- 
si ant bėgių, orlaivis stūmė- 
si ore, povandeninis laivas 
stūmėsi vandeniu. Kiekvie- 
nas vis ant ko nors atsiria- 
mia, kuom nors stumiasi. Vi | 
siskai kitaip yra pasaulio! 
erdvėse. Tenai nieko nėra. 
Tokiu budu tarpžvaigždine 
kelionė tiktai tuomet bus iš- 
rišta, kuomet žmonės išras 
tokį judėjimo ar spėkos bū- 
dą, kui is galės judėti Į nie- 
ką neatsiremiant. Bet ar 

galima išrišti tokį klausimą? 
Ar gaiimas tokis išradimas? 

Žuli Vernas savo fantazi- 
joje išrado tokį buda. Jisa": 
savo keliauninikus į mėnulį 
sutubdė j didelę ^anuolės 
kulipką. Kanuolė iššovė il- 
tie keliauninkai atsidūrė 
tarpžvaigždinėse erdvėse. 
Tiesa, kad tie keliauninkai 
nebūtų buvę užmušti iššovi- 
mo momente, Z. Vernas iš- 
galvojo tam tikras prietai- 1 

sas. Tai Žiuli Verno fan- 
tazija. 

Bet nors fantazija, vienok! 

joje labai daug tiesos. Šian- 
dien jau mokslo vyrai išskait 
liavo, kad jei kokis nors daigi 
tas apleidžia žemės paviršiuj 
su greitumu 8 verstus į se- 

kundą, tai tokis daigtas jau 
daugiau nenukris ant žemės. 
Dabar žmonės turi sprogstan 
čią medžiagą, kuri priverčia 
daigtu greitai keliauti Jei 

^liemikai išrastų 8 kartus 
smarkiau sprogstančia me- 

džiagą, tai jau klausimas bi/- 
tų išrištas. O išrasti tokia 
sprogstančia medžiagą jul: 
tru visai nėra didelio stebuk- 

), juk pereitame šimtmety- 
je veik visos smarkiau sprog- 
stančios medžiagos likosi iš- 
rastos. 

Bet visgi kaip su keliau- 
ninkais butų viduryje tokios 
didelės kanuolės kulipkos. 
Juk žmogui vis vien, ar į ji j 
pataikys išlaukinė kulpkos 
dalis, ar vidurinis jos dug- 
nas. Kaip išlikti gyvu lai- 
ke tokio smarkaus, momen- 

talio pradėjimo lėkti. Iš- 
skaičiavimas parodo, kad 
čionai jokiomis prietaisomis 
to negauma prašalinti. Yra 
tiktai vienas kelias, tai yra j 
tokio kulipka kanuolės 
vamzdyje iškarto turėtų : 

pamažėli judėti, paskui 
smarkyn ir tik apleisdama 
vamzdį jau turėtų lėkti su 

greitumu 8 verstų į sekun- 
dą. Paprastas išskaičiavi- 
mas parodo, kad jei šitaip 
daryti, tai reikėtų nulieti ka 
nuolę, kurios vamzdis ture-j 
tų turėti 600 verstų ilgio 
Tokios jau kanuolės nei per! 
pus mažesnės nei Krupo dirbi 
tuvės nesvajoja kada nors 

nulieti. Todėl svajonę lėk- 
ti ant mėnulio su kanuolės 
pagalba reikia visiškai ati- 
dėti į šali. 

Bet argi nėra kitokio bu- 
do? 

Kitas fantasierius Vvelsas, 
savo knygoje "Pirmieji žmo-i 
nes ant menulio,'' kitaip ri- 
ša ta klausimą. Sulyg jo rei 
kia išrasti tiktai tokia me- 

džiaga, kuri neperleistų per 
save žemės pritraukimo sue- 

ką, .kaip kad daugelis m e-i 
džiagų neperleidžia per sa-| 
ve saulės spindulius ar ap-į 
skritai šviesą. Užtenka iš 
tokios medžiagos pasidary-į ti sau laivą iš visur uždengi 
lą, užsidaryti j jį, ir jis kai- 
po nieko nesverentis ir oro 

tvarumo stukniamas iš pa- 
lengvo pradės kilti augštyn 
vis smarkyn. Čia tokio lai- 
vo keliauninkams negręsia 
jokis pavojus, bet visa bė- 
da, kad negalima išrasti to 
kios medžiagos, kuri neper- 
leistų žemės pritraukimo pa 
jiegą. 

i Yra dar trečias buclas, 
Į kaip galima kliauti tarp- 
žvaigždinėse. Šis būdas iš- 
rodo praktiškiausiausis—tai 
šviesos spaudimo spėka. Ne- 
labai senai tapo prirodyta, 
kad saules spinduliai kris- 
dami ant bent kokio daigto, 
j j spaudžia. Syulė apšvies- 
dama žemę tuom pačiu lai- 
ku ją ir stumia nuo savęs. 
Toks šv'esos spaudimas ant 
vįsos žemės išsireiškia ke- 
liais milijonais pudų. Jei 
nebūtų kitų. spėkų, kurios 
pritrauktu žemę prie saulės,! 
tai žeme šiandien jau butui 
toli toli nuo saules ir mesi 
tos dienos šviesybės jau ne-1 
matytume. Taipgi likosi! 
prirodyta, kad labai mažos 
dukės, ant kuriu veikia d&uj 
giau saulės spindulių spėka,! 
negu jų svarumas, jos atsi-j skiria nuo saulės ir beveik | 
šviesos greitumu kėliau po 
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neišmatuojamas pasaulio j 
erdves. Tokiu buclu mažiau j 
sios bakterijos, tie pirmuti- 
niai gyvybės diegai, po sau 

les spindulių spaudimu gali 
keliauti su neišpasakytu 
smarkumu nuo vieno dan- 
giškojo kuno ant kito. 

Bet ar žmogus gali pasi- 
naudoti ta j a šviesos spindu- 
lių spaudimo spėka? Ar 
negalima gi padirbti toki la 
veli ir sutaisyti didelį skait- 
lių veidrodžių, kurie atmuš- 
dami saulės spindulius galė- 
tų stumti tokį laivelį ir'jair.e 
esančius keliauninkus? Ir 
čia reikia pasakyti, kad tas 
nėra galima. 

Bet yra dar ketvirtas ir 

j tai tikriausis būdas keliauti 
! po erdves. Visiems žinoma, 
kad šaujant, šautuvas muša 
atgal, šaujant iš kanuoles, 
kanuolė bėga atgal. Čia tai 
yra speku lygsvara; kad kul 
ka galėt;1 lėkti, kad ji ingy- 
tų spek°, reikia, kad ji į k^ 
nors atsiremtų. Šiame atsi- 
tikime tuom atsirėmimu yra 
Sulyg šito fiziško principo 
šautuvas ir žmogaus petys, 
padarytos visos raketos. Už- 

tenka uždegti raketos galą, 
):aiį) ji pradeda oru lėkti. 
Čia ir kįla klausimas ar ne- 

galima butų padirbdinti di- 
delę raketą, kurios pirmga- 
lyje galėtų susėsti žmonės ir 
keliauti. Užtenka tik jiems 
pakilti nuo žemės 400 ver- 

stą, jau jie daugiau nekris 
ant Ž2mės, nes žemės pri- 
traukimas tenai mažas ir 
oro tenai nėra. Bet ir šitas 
keliavimo būdas nėra gali- 
mas, nes nėra dar užtektinai 
smarkiai sprogstančios me- 

džiagos, kuri galėtų tokia 
milžinišką raketą išmesti į 
tarpžvaigždines erdves. 

Tokiu budu peržiūrėję vi- 
sokius galimus budus kelia- 
vimo po pasaulines erdves 

i prieiname prie išvedimo, 
į kad dabar dar žmonės ne 

gali keliauti. Reikia kad 
t butų išrastos kokios nors ne- 

žinomos žmonėms speko3, 
I nežinomi ir dab ar nesupran- 
tami mechanizn. ai. Kol to- 
kiu spėkų ir mechanizmų ne 

išrasta, nėra ką svajoti apie 
tarpžvaigždines kelionės. 

P. N. 
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Zlrti©® įjS Lietuvos 
KAUNAS. 

Ruapjucio 6 d. 

Kolčakas ir visi kiti rusų 
carininkai, kai;) antai De- 
ninkinas ir visą senųjų rusų 
diplomatų kompanija su Mi 
liukovais ir Maklakovais, 
prieš pradėdami kovą su 

bolševikais, visada pasiskel 
bia esą dideli demokratai 
ir tautų reikalų gynėjai. 
Bet pakanka vieno kito lai- 
mėjimo, pakanka keli žings- 
niai prieiti arčiau Maskvos, 
ir jų demokratingumas ima 
nykti, o jo vietoj atsisėda 
carizmo slibinas. Matyti, 
Maskva turi nuostabios ypa 
tybės ir kiek jau primirku- 
si carizmo, jog net Trockis 
jokiu budu negali to kvapo 
išvėdinti... Dalykas aiškus: 
Kuo arčiau Maskvos, tuo 
mažiau 'demokratinės dva- 
sios. Tegu tik atsisėstų ten 
viena arų didžiulės Paisijos 
darbuotojų, tuoj visa skel- 
biamoji laisvė ir demokra- 
tingumas dingtų, tarytum 
niekad apie tai nė pusės 
žodžio nebuvo pasakyta. 
Nesenai Kerenskis ir kiti ru- 

sų socialistai revoliucininkai 
paskelbė protestą del Bal- 
tijos pajūrio kraštų pripa- 
žinimo. Rusai dar lig šiol 
nieko nepasimokė. Jie ne- 

mato, kad visos jų pirmiau 
skriaudžiamos tautos kiek 
galėdamos ginami nuo jų; 
jie negirdi to apsisprendimo 
balso, kurs plačiai skamba 
visam pasaulyj, žodžiu sa- 

kant, rusų politikos vyrai! 
yra tikrių tikriausi nebyliai, j 
O nebylys nieko neišmoks-j 
ta. Jie tiesą sakant, tyčia 
įsideda politikos nebyliais, 
bet toks naivus gudrumas 
jiems nepagelbės. Baltijos 
tautos turi aiškaus tikslo nu 

sistatę ir jį vykina. Rusų 
I diplomatai, matydami tokį 
i tų tautu pasiryžimą, ir ne- 

galėdami, kaip kad pirmiau, 
! ginklu priversti nurimti, da- 
bar sugydo apie "autonomi- 
ją ir savivaldybę", kuri vis 
dėlto, Dragomirovo žadžiais 
betariant, bus rusų "črezvi- 
čaikomis" paremta. Bet 

šia-p ar taip, ir jie patys ne- 

betiki, ką nors galėsią tais j 
obahiais prigaut. 

Todėl Kolčako bendradar 
biai nutarė kuriuo nors ke- 
liu susikurti jiem jau nebe- 
priklausančiose žemėse, bu- 

cent Estuos, Latviuos, ir pa- 
galiau Lietuvoj. Tuo budu 
mano carininkai anų kraštų 

1 nebeišleisti iš sav.o globos, 
į O lenkai, atkakliausi Lie- 
tuvos priešininkai, tuoj pa- 

i leido paskalų, kad 'lyvenin- 
kai" Šiauliuos esą su Lietu- 
tuvos Vyriausybės žinia, 
kad L. Vyriausybė tarian- 
tys! su Kolčaku ir parduo- 
dant Lietuvos laisvę. 

Lietuvos piliečiai jau daug 
kartų girdėjo tą pasaką 
apie Lietuvos pardavimą. 

Bet gyvenimas parodo, 
kas yra tiesa, ir kas yra me- 

las. Lietuvos Vyriausybė 
išvijo iš savo žemės bolšer 
vikus, išvarė vokiečius, ku- 
rie jau baigia iš Lietuvos 
kraustytis, apgynė kraštą 
nuo lenkų užpuolimų. Pa- 
sižiurėjus į tuos Vyriausy- 
bės darbus, ir nemokančiam 
protauti turi paaiškėti, kad 
jei Lietuvos Vyriausybė yra 
parsidavimas, tai tik lietu- 
vių tautai ir brangiai Lie" 
tuvai tėvynei, del kurios lai- 

'mės vis kovojam. 
Jei Lietuvos nepavergė 

nei bolševikai, nei vokie- 
čiai, nei lenkai, tai to jau 
nepadarys nei Kolčakas, nei 
lyveninkai. Lietuvos Vy- 
riausybė iškraustj's nekvies- 
tuosius svečius, kaip kad 
jau kitų yra paprašius išsi- 
klausyti. Šiuo metu jau ne- 

reikia abejoti Lietuvos lais- 
vę, ir nereikia leistis ap- 
vilt įvairiems provokato- 
riams. Tvirtas pasitikėji- 
mas savim ir pastatytąją 
vyriausybe yra geriausis 
ginklas su visais prizinin- 
kais kovoti. 

PAKUONIS. 
(Kauno ?tp.) 

Liepos 24 diena apie 8 vai. 
vakaro buvo didelis lietus su 

perkūnija ir žaibais. Visos že- 
mesnes eietos buvo apsemtos 
vandenio, ir visi tipeliai patvi- 
no, ka'p pavasari > laiku. Tuo 
/ačiu laiku Martininku kaime 
perkūnas uždegė ūkininko rti- 

ma ir užmušė žmogų. 
J. P i 1 i e t i s. 

(Iš Kauno "Lietuvos") 

RED. ATSAKYMAS. 
J. A. />. Jau apie p. Račkti 

užteko. Šunį mušk—jis dar 
labjaus los. Netolpinsim. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
imiinm<iiiiiniiniinmiiuiniiHitniiMMM)tmnf: 

^ BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvių mechanikų sanryšio 
Seimo protokolas. 

Seimas atsibuvo Rugpjučio 
31 d. ir Rugsėjo 1, d. 1919 m., 

Lietuvių Amenkos Ukėsų 
Klubo, svet., 803 Driggs A ve., 
Brooklyn, N. Y. 

Seimą atidarė Inžinierius 
W. .Vaitkus, iš New lYork'o, 

ant 11:50 vai. iš ryto, Rugpju 
čio 31 d. Inž. .Y. Vaitkus pasa- 
kė įžanginę kalbą. Antras kai 
bėjo A. B. Stankevič'a iš 

Bridgeport, Conn. Pabriežė 
tikslus ir plačia dirva Lietu- 
voje lietuvos mechanikams. 
Dar kalbėjo seimo rengimo 

komisijos nariai: P. Pipiras ir 
S. Dragunaitis. 

Rinkimas seimo vedimui vai 

(lybos. Pirmsėdžiu išrinktas 
A. B. Stankevičia, pirm. pa- 
gelbininku—J. Sagevičia, raš- 
tininkais; J. Kripaitis, ir P. 

Narvydas. 
Už pfesos komisija ingali'o- 

ti raštininkai ^atlikti darba. 
Rezoliucijų komisija: Inž. 

V. Vaitkus, J. Sagevičia ir J. 
Kripaitis. 

Liglaikinis Lietuvių Mecha 
nikų Sanryšio pirmininkas 
Inž. V. Vaitkus paveda visą 
seimo ved ino tvarką naujai 
išrinktam pirmsėdžiui. 

Išneštos rezoliucijos vien- 
balsiai priimtos sekančios: 

1) Reikalavimas nuo S. V. 
valdžios pripažinimo Lietuvos 

neprigulmybės. 
2) Protestas prieš lenkų ver 

žiniosį Lietuvon. 
3) Prieš užgrobimą Nemu- 

no upės. 
Pasiųstos kabkgramos su 

pasveikinimais į Kauna, ir Lie 

tuvių Delegacijai į Paryžių. 
2 sesija: 

atsidarė 3:40 vai. po pietų, pir 
mininkaujant A. B. Stankevi- 
čiai. 

Atsilankė sekanti "musų vi- 
suomenės veikėjai—svečiai: 

M. J. Vinikas, Pirmsėdis Lie 

tuvių Exekutyvio Komiteto 

YVashington'e. Advokatas! 
Bradchulis ir J. I. Bagdžiunas 
abu chicagiečiai. Už prakal 

►bėles ir nuoširdžius linkėjimus 
lietuv'ų mechanikams, sve- 

čiams išreikšta padėka atsisto 
jimu. : . 

Skaityta sekanti telegramai 
ir laiškai su pasveikinimais: 

teleg. nuo Am. Lietuvių Tau- 
tinės Sandaros kuopų apskry- 
čio išvažiavimo, i> Gmnecti- 
eut Valstijos, laiškas nuo Lie 

tuvių Mechaniku Sanryšio kuo, 
pos iš Chicago, 111., laiškas t.uo 

Lietuvių Mechanikų Sanryšio 
kut.pos iš So. Boston, Mass.: 
taipgi nuo pavienių ypatų ir 

narių. 
Raportai liglaikines Liet. 

Mechanikų Sanryšio valdybos. 
Raportai nuo jau esančių kuo- 

pų atstovų kitose kolionijose. 
Klausimas organizacijos le 

galizavimo; didžiuma balsų 
nutarta inkorporuoti. 

Išdirbimui instatų ir ^char 
terio" išėmimui išrinkta komi 
sija kuriai pavesta visas rei- 
kalas atlikti kaip ji atras tin- 
kamiausiu. 

Organizacijos vardas. Po 

visapusiškų apsvarstimų liko- 
i priimta Lietuvių Mechani- 

škų Sanryšis (Inc.)? 
3-čia sesija: 

atsidarė Rugsėjo 1 d., 8:50 
vai. iš ryto, pirmininkaujant 

A. B. Stankevičiai. 
Klausimas kokios rųšės 

amatninkai galės* priklausyti 
prie sanryšio. Prieita, kad vi- 
sokios rųšės amatninkai ir ik 

amatninkai galės pastoti na- 

riais pirkdami šėrus. 

Didžiuma balsu priimta pa 
daryti šėrus po kiekvie- 

nas. 

Negalintiems ant syk nu- 

pirkti Šerus, duodama dalimis 
išmokėti per 5 mėnesius. 

Nutarta, kad norinti pasto- 
ti Mechanikų Sanryšio nariais 
iki pilnam susitvarkimu% įmo 
keti 10-tą nuošimtį nuo kiek- 
vieno šėro. 

Lėšų padengimui nutarta 
mokėti i>o 50c nuo šėro—per- 
kant šėrus. 

Nutarta mokėti nuošimtį už 
išmokėtus šėrus kas pusmetis. 

Nutarta, kad į pildomąją 
gali įeiti t;k profesionalai— 
amatninkai. 

\ ienbalsiaįjjriimta, kad Lie 
tuvių Mechanikų Sanryšis ga 
li buti paleistas (disolved) bi- 
le kada nebalsavus dviem treč 
daliams balsu ant abelno su- 

sivažiavimo. 

Priimta vienbalsiai, kad 
dirbtuvę įsteigti LietiU'oje. In 
galiota valdyba susinešti su 

Lietuva organizacijos reikaluo 
se. 

rV ienbalsiai nubalsuota 
"charteri" išimti rementies 
technišku narių tobulinamu. 

Didžiuma balsų priimta in- 
korporuoti ant $200,000 pama 
timo kapitalo. 

"Charteri" ir teises galės 
perkeisti du trečdaliai balsų 
ant abelno susivažiavimo, jei 
tam bus reikalas. 

Nutarta, kad Amerikoje šė 
rai butų parduodami vien tik 
Lietuviams. 

Svarstyta apie išleidimą 
amato vadovėlių ir rengimo 
techniškų vakarinių kursų sa- 

vo nariams; tas palikta dar- 
buoties valdybai. 

Priimta, kad neišvengiamos 
lėšos organizavimo butų pa- 

dengtos iš centro. 

Nutarta, kad ižde esant ne- 

mažiaus, ,kaip $10,000, aplin- 
kybėms leidžiant, pasiųsti Lie 
tuvon savo inžinierių, arba pa 
tyrusį dirbtuvės vedėją, kad 
pradėjus ten darbą. 

Atsilankė gerb. svečias ad- 
vokatas Kuodis iš Chicagos, 
kurs gražiai pakalbėjo vėlida- 
mąs Lietuviams Mechanikams 
geriausių pasekmių ir paklojo 
''dešimtine" organizacijos rei- 
kalams. 

> 

4-tą sesija: 
atsidarė ant 3 vai. popiet pir- 
mininkaujant A. E. Stankevi- 
čiai. 

Vienbalsiai priimta, kad 
Laisvės (Liberty Bonds) pri- 
imti į šėrus palei tuomlaikinę 
"marketo" vertę. 

Kcnkama tuomlaikine val- 

dyba, iki inkorporavimui. Pir 
mininku išrinktas gerb. Inž. V. 
Vaitkus. Pirmininko pagelbi 
ninku—A. B. Stankevičia. 

Raštininkai: 1. J. Kripaitis, 
2. P. Narvydas. 

Iždininkas išrinktas Selves- 
^ A 

tras Dragunaitis iš Brooklvn, 
N. Y. 

Iždo Globėjai išrinkti sckan 
ti: 

J. GinkusfPr. Pipiras, ir 

Juoz. Alkevičius iš Brooklvn, 
N. V. Vienbalsiai nutarta, 
kad iždininką "inšurinti" ant 
$10,000 kaucijos. 

Išrinkta įstatų komisija iš 
sekančių: J. I.^Dragunaitis, J. 
Kazlauskas, J. Kripaitis, A. 
L. Reikovv, iš Philadelphijos, 
ir Inž.—V. Vaitkus. 

Padarymas reikalingų kvi- 
tų, blankų, apgarsinimų ir kit 
ko, kas bus reikalinga palikta 
ant valdybos galės. 

Veikėjai įvairiose"*kol'oni- 
jose tapo vienbalsiai priimta, 

kad įeitų į agitacijos komite- 

tą* 
T Nutarta, kad rengiant pra- 

kalbas kitose kol'onijose vei- 
kėjai visados atsikreiptų į cen 

tr^ reikale kalbėtojų, patari- 
mams, arba kalbėtojų suteiki- 
mui. 

Raštinės ir k-tokie darbiniu 
kai palikta sutvarkyti valdy- 
bai. 

Sekanti seimą sušaukti palik 
ta valdybai. 

Nutarta, "kad seimo proto- 
kolo kopijas pasiųsti į visas 

kolionijas skyrių veikėjams. 
Uždarant seimą A. B. Stan 

kevičia ir V. Vaitkus trumpai 
prakalba. 

Visi sustoja ir sudainuoja 
Lietuvos Himną "Lietuva Tė- 
vynė Musų." 

Atsisveikina ir išsiskirsto 
ant 8 vai. vakare. 

Seimo Pirm. A. B. Stankcvičia 

Rašt. Juozapus Krivaitis. 

BINGHAMTON, N. V. 

I ono btecho iv C o. kerštus. 

"Darbininkas" No. 104 pa- 
duoda aukavusiu binghamto- 
niečių pravardes ir išlieja sa- 
vo kerštą. P. Steckis Tautos 
F. 127 skyriaus rast. aplenk- 
damas vai dus ir pravardes sau 

nepatinkamu asmenų. 

Gerbiamas Steckis buvo "iš 
taisęs," kad jam nepatinkamos 
v pa tos nei paliudijimu negau- 
tų nuo I. F., bet centro rašti- 
ninkas, žinodamas, kad ir tu 

Steckiui nepatinkamu ypatų 
10-nės neprastesnės už p. Stec- 
kio, ypatiškai paprašius teikė- 
»i prisiųsti visiems, kuriuos 
Steckis pralenkė. Dar Steckis 
pasigyrė, kad Ijinghamtono 
kol i on i ja i buvo paskirta su- 

i inkti $200, o męs surinkome 
$4,000. Nėra ko taip, labai 
ginies. I irma, kad 4,000 ne- 

buvo pilnai, o antra, tai tuos 
pinigus n°vieni lietuviai ir su- 

dėjo, nes p. Jolmsonas davė 

$2,350.^ Toliaus p. Steckis sa- 

ko turėjęs nemalonumu dėl iš- 
siuntimo tu pinigų nes ten bu- 
vęs "Įmaišytas" kun. K. Am- 
bi ožaičio vardas. Taip, buvo 
"įmaišytas" ir jei pono Steckio 
galėjo buti įmaišytas ir dar 
Skaičiuje aukavusiu "Darb." 
pagarsytas davus "tik $1500, 
tai kodėl nebūtų galima "įmai- 
šyti kun. Ambrozaičio vardo, 
kuris davė $200 ir, kodėl p.' 
Steckis nenorėjo nei aukavusiu 
jų sąraše pažymėti? Dar p. 
Steckis turėjo'žinoti, kad jei 
ten kun. Ambrozaičio vardo 
nebūtų buvę "įmaišyto" tai nei 
tų aukų tiek nebūtų buvę. Ir 
dar tan Steckis gerai žino, 
kad netik per tą "įmaišymą" 
kun. Ambrozaičio tapo sušauk 
'ti kalbėtojai, išgauti pinigai 
nuo pono Johnsono, bet dar ir 

išsiųsti ten, kur jie nuėjo, t. v. 

į Paryžių! Ir gerbiamasis 
Stecki, vietoje kerštavęs ant 
sau nepatinkamų ypatų, pri- 

dėk pi ie savo sąrašo tilpusio 
"Darb.' N. 104 šių aukautoju 
vardus: 

J. Andziulis, $12.00 
J. Drablys, $20.00 
Izi. Žalnėravičia, .... 10.00 
R. Štanislavičia, .... 11.00 
Kun. K. Ambrozaitis, $200 
ir J. Tamašauskaitė, 10.00 

O tada galėsi žemai visą su- 

mą sutraukti, ko ten nėra pa- 
daryta, nes, matyt, nebuvo ga- 
lima. Mat suvedus sumą iš 
tu pagarsintųjų sąrašę, tai ne 

butų netik $4,000, bet nei pus- 
antro tūkstančio. 

"N'ra dar ir daugiau aukau- 
tojų praleista Steckio sąraše 
ir daugybė iškraipytų pravar- 
džių. 

Tėmėjantis. 

; NUO AMERIKOS LIETU" 
įVIŲ CENTRALIO KOMI- 

TETO. 

Rugsėjo 1 diena, Ne\v Yor 
ke, \Valdorf Astoria 1 Litely- 
je, įvyko Lietuvos šelpimo 
Draugijų atstovų Bendroji 
Konferencija. Oficialiai da- 
lyvavo Šios organizacijos: 1) 
Lietuvai Gelbėti Draugija, 2) 
Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas, 3) Lietuvos Lais- 
ves V arpas, 4) Tautus Fondas 
ir 5) Daktarų Draugija. Atstu 
vų \ iso buvo apie 20. 

Šio susivažiavimo tikslas, 
tai delei organizuojamojo da- 
dėtinio Amerikonų Komiteto, 
(jo mieriais bus surinkti nuo 

turtingųjų Amerikonų bent po 
$100,000.00 kas mėnuo Lietu- 
vos kūdikių maitinimui), rei- 
kalinga turėti Bendra Lietu- 
vių Komitetą, atstovaujantį vi 
sas mūsų gelbėjimo Organiza 
cijas. Tautininkų ir Katalikų 
sriovės, kiekviena iš savo pu- 
sės paskirs po lJ atstovus i to- 
ki Bendra Lietuviu Komitetą. C 4, O C 

Tojo Komiteto užduotimi bus, 
tvarkyti ir prižiūrėti, kad su- 

aukaujami pinigai butų naudo 
jami atsakančiam tikslu*". 

Visa Lietuvos šelpimo gelbė 
jirną bendriname. .Visas šel- 
pimo organizacijas rūpinamės 
suvienyti, kad tuomi daugiau 
aukų surinkus ir atsakančiau 
Lietuvos žmonės o ypatingai 
tuos mažutėlius kūdikius susel 
pus. Dabartiniu laiku jie yra 
po American Relicf Adminis- 
tration globa. 

Kol visų, arba bent nekuriu 
Organizacijų susivienijimas, 
įvyks, visi Centralio Komiteto 
Skyriai, ir abelnai visi Ameri- 
kos Lietuviai, šiuomi yra pra- 
šomi, aukų rinkimo darbą tę- 
sti ir stengtis kiek galint dau- 
giau surinkti. Sušaukite spe- 
c'alius susirinkimus ir aiškiu- 
kite žmonėms apie reikalingu- 
mą kūdikiams pašalpos. Pašai 
pa ir priežiūra yra užtikrinta 
tiktai iki pradžiai Lapkričio. 
Tolesniai pagelbai o ypač žie- 
mos laiku būtinai reikalingos 
dideles sumos pinigų. Apart 
prižadų iš Amerikonų pusės, 
labai daug ir mums patiems 
reiks suaukauti, todėl kiekvie- 
nai progai atsilaikius aukau- 
kime, aukaukime ir aukauki- 
me. 

Imkime pavyzdį kad ir nuo 

žydų. Jų atstovai sugrįžę i> 
įvairiausių Europos šalių, taip 
gi ir iš Lietuvos, papasakojo 
saviems apie baisų jųjų vien- 
genčių padėjimą. Tuojau su 

šaukė mitingą, antrą, trečia ir 
nutarta greitu laiku surinkti 
net $20,000,000. Ir surinks! 
Mes turime pasižadėti bent po 
$150,000 kas mėnuo surinkti, 
todėl ir žiūrėkime, kad pasi- 
žadėjimas neliktų pasižadėji- 
mu. Rinkite visi, agituokite 
visi, aukaukite visi 11a ir at- 

jauskite visi! Visi be skirtumo, 
siųskite suaukautus pinigus 
tiesiai Į LITHUANIAN CEN 
T RA L \YAR RELIEF CO- 
MMITTEE, Inc. 320—5th 
Ave., New York, N. Y. 

S. L. A. 142 kuopa paauka- 
vo visą pelną $40.29 nuo išva- 
žiavimo, kuris buvo 29-tą Bir- 
žel'o. Kas daugiau? Visos 
kuopos ir draugijos, imkite pa 
vyzdį. Aukaukite! Centr. Ko 
miteto Skyrius iš Amsterdam, 
N. Y. ])risiuntė $39.50. Lau- 
kiame ir nuo kitų. Siųskite 
šiandien! 

Al. Steponaitis. 

AMERIKOS LIETUVIU 
NAUJA KATEKIZMAS. 

Kaip daug turi prastoti Lic 
tuvos I'aidžia, kaip dikčiai tu- 
ri jį apsi vilt i pasitikėdama nuo 

musų Amerikiečių tvirtos ir 
■urnos paramos:—ar tai medžią 

ginęs, ar tai dvasines! Nei vie 
110, nei k'to męs tuom tarpu 
nepajėgiam suteikti, nes nmsų 
Amerikos gyvenimas tik dar 
pradeda kūdikišku žinksreliu 
žengti. 

Nojieškokim čion, kas tam 
visam nmsų betikslingam gy- 
venimui buvo kaltas,—jieško- 
kimė tik išėjimo iš tu užburto 
raito. 

1) Koks gi dienos klausi- 
mas?— 

— Pilnai Neprigulminga^ 
1) emokratiška 1 -ietu va. 

2) Kaipgi Pilnai Neprigul- 
niinga Demokratišką Lietuvą 
mes galim sutverti? 

--- Per sumaininga pasiau- 
kavima turtu ir gyvaseia. 

3) Ar jau yra kas tame rei 
kale veikiama? 

— Taip, yra jau sutverta 
Pilna Neprigulminga Demo- 
kratiška Lietuva, su tuom lai 
kine sostine Kaunu. 

4) Kas toliaus reikia dary- 
ti? 

— Pasistengti, kad Pilna 
Neprigulminga Lietuva sutvir- 
tėtų ir atsigintų nou priešų 
kurie nori užkrauti Lietuvos 
gyventojams vergijos jungą. 

5) Kaipgi męs, Amerikoje, 
gyvenantieji, galime prigelbėti 
Lietuvos Valdžiai sutvirtėti ir 
susitvarkyti? 

— Per greitą ir nevilkinan O u 

tį išpildymą Lietuvos Valdžios 
pranešimu ar pareikalavimą. 

6) Kokie-gi nūdienos Lietu 
vos Valdžios reikalavimai nuo 

įiiusĮj Amerikiečių? 
— Amerikos Lietuviai pri- 

valo taip garsia1' šaukti, (vie- 
nu šauksmu mažai nuveiksim, 
reikia darbo—Red.), kad 
Amerika girdėtų, kad Va- 
shingtone girdėtų ir kad Wa- 
sliingtone suprastų, jog lietu- 
viai nenori svetimo, o tik gina 
savo. 

Amerikos Lietuviai atskiro- 
se vietose lai organizuoja tvir- 
tas vietų Tarybas. Lai renka 
i jas tuos, kuriems Lietuvos 

Zf/ii '£ 

Jraterncii 

Jtye 
The Problcms of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

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

WHQ ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

B 
AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 
S 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

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

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

reikalai yra pirmutinėje vie- 
toje. 

Amerikos Lietuviai privalo 
neatidėliojant įkūnyti visus nu 
tarimus Amerikos Lietuviu' 
Seimo, kuris atsibuvo Chiea- 
gioje birželio 8, 9, 10 ir 11 die- 
na 1919. t* 

Amerikos Lietuviai privalo 
suorganizuoti visokia ropos ru 

sies profesionalus, amatnin- 
kus ir t. t. 

Anierikoo Lietuviai privalo 
neatidėliojant priruošti speeia 
listu visokiaropos rūšies so- 

cialiems klausimams išrišti ir 
tt. Dr. Graičunas. 

"LIETUVOS" STOTIS 
! CHICAGOJE. 

s. W. Cor. Halste'i & Eschange. į 
1805 West 46th Street. 
2462 West 46111 Place. 
Cor. So. \shland & Gross. 
Cor. So. Ashland & 4£.d St 
4513 So. Woed Street ;. 
4536 So. Paulina Stree. 
4505 So. Paulina St. 
4536 S. HermitDge Ave. 
4601 8. Paulina 3t. 
4622 S. Marshfield Ave. 

^ 

4537 S. Hermitage Ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
Cor. Halsted & 47th St 

BR1GH TON, PARK D1STRICT 

3137 West 38th Place. 
2858 West 39th Street. 
2900 West 40th Street. 
2602 West 45th Place. 
2422 West 69th St. 
3953 S. Rockwoll St. 
4418 S. Richmond Ave. 
4358 S. Fairfield Ave. 
4140 S. Maplewood Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St 
4409 S. Fairfield Ave. 
4015 Artesian Ave. 
3813 Kedzie Ave. 
4111 So. richmond St. 
4504 Washtenaw Ave. 
N. W. cor. State & Van Buren 
S. E. Cor. State & Adams. 
S. E. Cor. Etate & Madlsoa 
N. W. cor. Madiaon & State 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. W. Adams & La Salle 
S. E. Clark & Madison. 
S. \V. Cor. La Solle & Washlngton.1 

Dr. Virginia Narbutt 
Phy&jckn & Surgooo 

looi West aand &tro*l 
aizz MarthaM Bivd, 

Ofiso v*land«a: 
2 Iki 4 *> sO«t 
7 UkL O v*touro 

IflL L»WIMfcU 
Civenimąas 

tttak ĮUtkvmU IMU 

Prid&k N*ujv# Mrtva ta P&tSn Al r® 
gSiimu, taip. kad aie?c s flw a*įutBw4 pea 4 
n$ metiu, kas ua ^»įj tad omOA 
prieš einant ksr kitnfc SgmcatoMl^ SHQĮI 

Gkrai pritaikyti akicjai f iWtl jMq H 
galvos ekaudtflmav totogVftmt įS regįatč prašalina®*, p*sitar&Hi O 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S ASHLAND AVE,. IHIOAflf ičioi lubos, viri P'.atTo WtwĮpS» 

* i«aio bssb&j 
Komuna V^V'. įji|| Valandos: nuo 9tw tA OI įt I 

N'eiJilioj: cao 9 Vii. MM fcl M l4 

Mildos 
Teatras 

3318-42 S. Halsted St 

f TtUnfe te« irtn^ 
Ir aedllioad S raL p* 

Žemai i 5a 
Viršui 10c 

Čia prirokucjama ir karto nukęst 

OTflflVC* £*IR£5/liO M"z'k08 Studiją P<***« *— ^ S M U S Žl i'• imlCHu ^rfc3 R°°m ^27 w I HU d U w n?CEUUU ant 1>licWgan Ave.. arti Vaa Bar» 
2»T MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS -»t 

—g——» 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 Iki 9. 
Pirm atsilankymo malončkite patelefonuoti: HYDE PARK Wt 

Lietuviška Gydykla DR. DICKfBON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelta naujausių ir tobuliausių elektrikinių itafcRj. Ofiso valandos; 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. NedSldieniais 10 31 Ii 1645 West 47-ta netoli nuo Martfrflfld iW 

PIRM/ ĮSEGU PIPKSi, GAUK MUSŲ KAINAS. 
a»t Durų, L«ntų, Rėmų ir Stocams Poplerla SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų 15 vidaus, po 31-50 ut pBlU 
CARR BROS. WRECKING CO. 

80C3-3039 SO. KALSTED STREET. CHICAGO, ILL. 

LIBERTY I 30M DS 
M#s perkame Liberty Bonds u s —v * T—X įiilna "casb"' vertę. Atneškite v_^ ^r\.O 1 1 
arba atsiekiu. ,J.G- SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—5 

Y A U tam inkais Keiverguifl ir 1335 Mlhvauke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe WooJ ir Paulina gatvių 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI. 
Jau išėjo 'š spoudos, kurioj telpa 4OO geriausiu parinktų ir 

išmėgintų vulg u. Sutaisyta gražiai, turi 1C4 puslapius 9xfi colius 
didumo. Kaina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., CKicago. I1L 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $'20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.0o ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augS&ian Pirkito sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo C3.50 ir augftGiau FuJI dress, tusedo, frakai i.' ^.p. nuo $10.00 ir augsčiau. ; Krautuvo atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po lueti}. Subatomis iki 10 valaDdai vakaro. | 

S. GORDON 
Insteigta 1902 1415 SO. HALSTED STREET 

— J 

J. PAVLOVICH GARAGE 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON 

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

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieng. ir naktį, i'ristato automobilius vestuvėms, ba- 

liams, krikštynoms ir t.t. 



Vietines Žinios 

TOWN OF LAKE. 
Rezoliucija ir Itsišaiikimas į 
l'isas Š:'. Kryžiaus l'arapijo* 

Dramjijas. 
Mes \ntano i- I\advo; I )ran 

vystės nariai laikytame susi- 
rinkime Rugsėjį > 7 d. besvar- 
stydami bėgančius reikalus iš 
kėlime lietuviškos panu/jinės 
mokyklės klausimą, p^s didžiu 
iiui narių pradėjo 'ur-ūskųsti, 
kad j u vaikai yra mokinami 

bukit seserų, su kuriuoms lie- 
tuviškoj kalboj negalima net 
nei susikalbėti. Kuomet mūsų 
tėvų didžiausias noras, tai tas, 
kad musų kūdikiai lankydami 
parapijinę ni< kyklę išmoktų 
grynos lietuviškos kalbos, raš- 
to ir, maž daug, i> mažens, 
įgautų lietuviškos dvasios. Gi 
lenkės mokytojos musų vai- 
kams to turto negali, nors ir 
norėtų suteikti. Į 

I>e t<>, męs imdami savo vai- 
kams lenki-s mokytojas paže- 
miname lietuves seseris, ku- 
rios vienuolynuose uždarytos 
skursta. (), kad tas tiesa, tai 
ir pačios lietuvės seseris nusi- 
skundė ant Town o f Lake gy 
veliančioms moterims. Esą. 
męs esame uždarytos Vienuoly j 
ne ir tenai kenčiame didelį | 
skurdą, kuomet justi kudikiusj 
mokina lenkų seseris. Jos pa 
stebi, kad tarp mok v tojų, ku-| 
rii»s musų kttdikius mokina ran 
d»asi vienuolika lenkių ir tik 

trįs licturds ( Musų pabraukta', 
Red. J. 

Todėl męs Šv. Antano Drau 
gystė vienbalsiai išnešime Re- 
zoliuciją prieš kleboną Alek- 
sandra. Skripką ir Parapijos 
Komitetą reikalaudami, kad 
visos seseris lenkės mokytojas 
butų prašalintos iš musų pa- 
rapijinės mokyklės ir į jų vie- 
tą butų priimtos lietuvės. Gi 
jei truktų lietuvių mokytojų,' 
tuomet temokina amerikonės; 
—anglės ir, jei tų truktų, tuo- 

met lai vyrai mokina, kurie! 
atliktu tiž dvi, ar tris seseris. 
(Męs tikime, kad atsirastų 
daugelis dorų ir gabių lietuvių 
moksleivių, kurie gerai pažį- 
sta lietuvių kalba ir, kurie del 
finansiškų aplinkybių sutiktą 
-pertraukti mokslą ir apsiimti 
vaikus pamokvti, per kurį lai 
ką. Red.). '■ 

M'cs tėvai ir savo kūdikių 
auklėtojai nenorime, kad len- 

Rengiamas "BIRUTĖS' 
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SVNOZ3S svin 

kės mokytojos mušu vaik inis 

pustu lenki-ka dvasią, nes lcn 
kai buvo ir yra lietuviu pric- 

j::i s. Mušu I) čia i jiems vergą 
vo ir dabar jie savo autokra- 

jtiznia nori ant niusu tėvvnės 
*"• * 

J uždėti. 
f vigu nebus prašalintos leu- 

'kės mokytojos, męs busime pri 
versti savo vaikus atsiimti iš 

! m< įkyklės. 
Mums butų žingeidų žinoti 

nors vieną lietuvę, kuri moki- 
na lenku vaikus. Cia yra fak- 
tas. () mūsų dvasiški tėveliai 
negali apsieiti be lenkišku se- 

selių. 
Vardan šv. Antano I)r-tės. 

Pirm. F. įkilsi s. 

Rast. Poni. /anselis. 

extra policija bus 
PALIUOSUOTA PA- 

NEDĖLĮ. 
( bicagos cxtra policija, ku- 

rios 90 nuošimtis yra buvę ka- 
reiviais, bus palių :suota sekau 
M panedėli, jei tik Korporaci- 
jos K oi i.sulis Kttelson neišras 
legalės priežasties juos laikyti. 

Policijos viršininkas nuro- 

do, kad pastaruoju laiku extra 

policija yra visai nereikalinga 
11 

_ 
sll!>*g j() reikią paliuosuoti 

N50 policistų. 
(>i paiiuosuotoms ypatonis 

dabar jau nebus sunku susiras 
ti kitokis užsiimimas. Laikant 
tą c:<tra policija miestas turi 
viršaus išmokėti apie $4,000. 

NORINTIEMS DALYVAU- 
TI UKRAINŲ DEMONST- 

RACIJOJE. 
I krainų demonstracija, apie 

kurią lietuviai gerai žino, įvvks 
nedėlioję, 21 dieną rugsėjo, 2 
vai. po pietų; demonstrantu su 

sn iukimo vieta arti Clncago !r 
Oakley a ves. prakalbos bus 
Ashland Auditrriume, netoli 

Burren. 
Chicagos Lietinių Tarybai 

i'1 ••-1' ta, kai]> kurios draugi- 
i' nutarusios dalyvauti toje 
demonstracijoje; prie jų taip- 
gi žada prisidėti būriai pavie- 
niu. Manantiejie dalyvauti de- 
monstracijoje malonės užeiti 
Lietuvos redakcijon, kur 

gauas j)a.s R. Adžgį platesniu 
šiame reikale informacijų. 

Komisija 
brighton park. 

Ketverge, rugs. 11d. Liberty 
Club 1 louse svet. Liet. Gelb. 
D r-jos 4 skyriaus surengė pra- 
kalbas Dr. Strikuliui ir p. Pi 
\ arunui. Abudu kalbėtoju kai 

bėj > virš paminėtos draugijoj) 
reikaluose, nurodė jos tikslus 
ir ragino žmones prisirašyti ir 
remt tą draugiją. Žmonių buvo 
prisirinkę skaitlingai. Tik gai- 
la, kad issirado tokų, kure bau 
dė trukdyti prakalbas, bei dis- 
kridituoti 1.. G. D. Kaip bolše- 
vikai, lai p ir klerikalai uždavi 

liejo nerimtus ir užgauli: >j;.in- 
cius klausimus. Kalbėtoju v im- 
tai ir šaltai atsakinėjo, nors j 
tokius klausimus. 

Nežiūrint tėvynes išgamų, 
prsiraše keletas nauju narių ir 

i didžiuma išsinešė simpati ją L. 
IG. link. Lictui'is Katalhas I 

BRIGHTON PARK 

: Praieitos subatos vakarą, 
ings. 13 cl. Keistučio kliubas 
surengė vakarėlį, kaipo pa- 
gerbimui sugrįžusių karei- 
| vių ir p. Gustaičio, kuris pas 
| ta romis dienomis pasiren- 
|gęs apleisti Chicagą. 
i Vakarėlis nepavyko, nes 

į buvo surengtas labai pras- 
} toj svetanėj, kuri jungiasi 
su smukle. Atnra, apart 
keleto dainelių, jokio prog- 
ramo nebuvo Tris "muzi- 

• kantai" pagraijo, susirinkę 
į patripė, tai ir viskas. 

i Tiesa, dar du vaikeziu 
i bandė "prakalbas" laikyti. 
Bet tos jų kalbos buvo pa- 

našios Į malūno girnas, ku- 
; rios aplink savo skylę besi- 
suka. Ir tai dar pasirodė 
Keistučio Kliubo silpnumas 
tame, kad jų gerbiami vy- 
rukai atsistiję kalbė ti Keis- 
tučio parengtame vakarėly- 
je ragino žmones prisirašyti 
prie Socialistų Sąjungos. 

Jai tai kliubas myli Keis- 
tučio vardą nešioti, tai lai 
buva ir tikrais jo Įpėdiniais 
(tėvynainiais). 

Kaip girdėti Keistučio 
Kliubas turi apie 400 narių 
ir čip;e $4,000 reiškia stipri 
organizacija. Bet su pana- 
šiais vakarėliais, bei "kalbė- 
tojais" žemina savo vardą. 

L G D. 3 SKYRIAUS 
PRAKALBOS. 

Lietuvos Gelbėjimo drau- 
gijos 3-čio skyriaus įvyko 
prakalbos nedėl. vakare, 
rugs. 7 G. M. Černausko 
svetaneje, 1900 So. Union 
Ave. Kalbėjo Dr. Zimantas 
ir Dr. Strikulis. abudu nu- 

rodynėjo Lietuvos padėjimą 
ir svarbą. Žmonės, matyti, 
Įdomauja tuom klausimu, 
nes buvo paduoda keletą 
rimtų klausimų, kuriuos kal- 
bėtojai paaiškino. Taipgi 
viduryje prakalbų buvo ren- 

kamos aukos. Aukavo se- 

kanti esmenįs: po $2.00, 
kaipo narinę mokestį: 
V. Micevičius. Matijošaitis, 
J. Šienteris, V. Vinslovas, J. 
Tarilenskis, J. Gicius ir J. 
Tunaitis. Vieną dol. aukavo 
Vinc. Zakureckas. 

Viso surinkta aukų $15.00 
Prakalbonsna pusėtinai 

žmonių susirinko, bet del ši- 
lmos žmonės negalėjo išbūti 
per visas prakalbas. Nekurie 
net pakelius kartus išėjo ir 
vėl sugrįžo į svet.. 

Narys. 

M A 
VINCENTAS VOLSKIS 

Mirė eidamas 52 metus. Paėjo 
iš Kauno gub., Ši d lavos narap. 
Kepurninkų kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 30 metų. 

Paliko moterį, du su nu ir 

dukterį. 
Laidotuves bus utarninlo 

rvte Šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Nulydėtas bus Į Šv. Kazimie- 
ro kapines. Kūnas dabar ran 

dasi po no. 4501 S. Hermitage 
A ve. Giminės ir pažįstami šiuo 
mi prašome dalyvauti šermeny 
se ir laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Stanislovas, Juozas ir Anasta- 

zija Volskiai. 

Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c 

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

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

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

i REIKALINGAS DARBI- 
I ninkas j spaustuvę. Turi 
suprasti kompozicijos dar- 
bą. Gera ateitis. 

Atsišaukite į "Lietuvą." 

REJK ALAU JAME DARBI- 
NINKU j Coal N arda. Gera 
alga. Atsišaukite tu »jaus: 
\VRIGHT & JCO., 3400 S<>. 
Racinc Avenue. 

REIKALAUJAME 3 MER- 
GINU. Reikalaujame 3 jaunu 
įnervinu, turinčiu virtuvės 
darbo patyrimo. Geros algos. 
Atsišaukite tuojaus. E. PAR- 
KER'S CAFE, 5066 Lake 
Park Avenue. 

VISI 

UŽSISAGYKITE 
IJETUVOS 

ŽEMLAPI 
Galima gauti "Liet." Red. 

tftgl 1 » I' ji 
REIKALAUJI' KRIA[y- 

C'IAl'S. Turi buti sferas (bu 
šelman ) lietuvis, darbą pradė- 
ti pageidaujama tuojaus; dar- 
bas ant visados. Užmokestis 
nuo $25 iki S30 i savaitę. Turi 
mokėti dirbti pataisas ( altera- 
tions) ant vyrišku ir moterišku 
drabužiu. Kadangi aš rengiuo- 
siy važiuoti Lietuvon, tai nore 
čiau supažindinti darbininką 
su k'stumu'riais ir palikt jam 
biznį. Atsišaukite tuojaus. Jos. 
Yaranka, 32 Hancock St., 

.Springfield, Mass., Telepbone 
Į Kiver 2181— R. 

REIKALINGA 
apsukrus vyras prie cirkulia 
cijos ir kolektavima. Darbas 
daugiausia laukia. Gera mo- 

kestis. 
Kreipkitės laišku: 

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

Chicago, 111. 

Parsiduoda prie 3158 S. Union 
A ve. kampinis, su krautuve na 

mas: raudos neša $74.00 j mė- 
nesį. Kaina $8.500. L'usę Įmo- 
kėti pinigais, likusius ant išmo, 
kėjim \ Klauskite prie 6601 S. 
1 leniniame A ve. arba Tele- 
phone Prospect 518. 

Parsiduoda pigiai mūrinis na- 

mas ant dviejų lubr su bizniu 
(saloon). Randos neša S100. 
j mėnesi. Atsišaukite po nuine 

riu 841 \Y. 33rd St. Telephone 
\ 'ards 2512. 

Reikalinga naudotas "Cash 
Register'is". IJus užmokama 
"chash" pinigais. Atsišaukite 
raštu: "Lietuva" Xo. 7., 32531 
S. Morgan St., Cbieago. 111. | 

PARSIDUODA GROSER-] 
nė ir delicatessen krautu-i 

ve, bizni* išdirbtas per su- 

virs 4 metus, iletuvių ir len- 
kų apgyventoj vietoj. Prie- 
žastis pardavimo — savinin- 
kas eina į kitą bizni. Kurie 
norite daugiau apie tai su- 
žinoti telefonuokite 

Drover 7357. 

*9? 
iy. c c "«■ 

DARGANAS. 
Parsiduoda Farma su 

Bizniu. 
Iš priežasties sunkios operacijos ir i nepermatomai ilgos ligos, parduosiu 

mano a keri u River Farm Resort, 
I Sodus, Mieli, seniau žinoma Lietu- 
| viams, kaipo (Lemont's Resort Farm) 

su 7 vasarnamiais ir visais inrengi- 
niais, galima patalpinti apie 100 ypa- 

į tu. Farma yra apdovanota gamtiška 
j gražybė, turi daug didžiulių medžių, 
puikiausios maudyklės St. .loe upėje, Į minerališki maltiniai ir t. t., o visa 

i likusi žemė, yra užvesta vaisingais 
medžiais, vynuogėmis ir kitoniškomis ' uogomis, kurios dabar neša dideli pel ! ną. (Jatvekaris t Street car) bėga pro Į šalj, privažiavimas patogus. Gera vie 

j ta dėl Sanatoriniu, šimtai Lietuvš- 
kų šeimynų, praleidžia vasaros dyk- 

į Taiki,—poilsio savaitės ant tos fer- 
mos, su dideliu užsigahėdinimv. Dė 
lei mandagaus Lietuvio, užtikrintas 

į geras pragyvenimas ir suėėdljinias gra 
šio ant senatvės. Parduosiu greit, 
pigiai ir ant lengvų išlygų. Norinti 
patirti ko daugiau apie tą frrmų, mel 
džiame atsišaukti tarp 7 ir 10 vai. 
vakarais, po No. 4847 \V. 14th Street, 
Cicero, 111.. Leniont & Sons Real Es- 

i tate. Telephone Cicero 39. 

[Parsiduoda ant vienu lubti si I c 

|beseinentu plytų ir medžio S 

I kambariu namas prie Lo\ve av. 

(tarpe 36 ir 37. \Y111. Sch\vemm 
sav. 154 \Y. Randolph St. Rm. 
17. Plione Main 2()4. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ: 

Molderių. Aadara dirbtuvė. 
Sąueezers ir Drop Machi- 
nes. Augštos algos — day 
work ir piece work (ant 
šmotukų). Kelionės lėšos ap 
mokamos. 
ROCK ISLAND MEG. CO. 

Rock Island, 111. 

VALENTINE DRESSMAK2NG 
COT.LEGE 

Mokina siuvimo- kirpimo, dbtiKnJng 
dienomU lr vakarais dėl bizulo U 
namu. Paliudijimai išduodami ir vi* 
arba rašyklt6, o įnę? pasistengsim* 
putrlkti Jums pp.uHnm*. 
tos parūpiname j dykai. Atsilankykite 

2407 V/. Madlson «t. 
SARA FATKK, Principal j 

DR F O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. Tonsilai prašalinami. Kreivo? akjs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki C. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St., Chicago, UI. 

Teleplione Drover 5052 
DR A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis pagal sutartį. 
3261 S. HALSTED ST., CHICAGO 

7 EL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanotls nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 38th ST., CHICAGO. IL 
arti Kcdzie A ve. 

Telephonc Vai ils 15o2 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJA!. IR 

CHIRURGAS. 
Gydo visokias ligas rtotrrų, vaikų ir vyrų. 

Specialiai gyilo limpančias -cr.a* ir 
|)a>laptincas Vyrų ligas. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Phone*: Yards 153—351 
Rf-ulcncp Phtne Drover 77? 1 

F.A JOZAPAITIS, R Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 

Piklome Visokius Receptus 
3001 SO. HAL9TED ST. CHICAGO 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRAB8RIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riausiai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kttl, dėlto, had 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobillUB ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius iauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius veselljoms, krikštynoms 
ir kitiems reikalams dieną ar 
naktj. 
3305 Aucurn Are. Tel. Droier 4139 

DR. L E. MAKARAS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS CHIRURGAS 
0{isIš?~l7o"'%VV." 4;«U STREET. 

Vai: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M: Tlcfb^is: Houlevard 3480. 
Rezidencij?.: 451? Sb. \Vood Strecu 

Telefonas: Yar<L 723. 
• 1 

u^/vrwrv/wwvM 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jai ST m«tal 

1149 8. Morgan 8t., karti 12 at 
Specialistai Moteriškų, Vyrišką, 

ir Chroniški) Ligi}. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S to 
plet, %—a Tftk., NodSl. t—1 

TELEFONAS YARDS «7. 

Dr. M. Herzman 
iš rusuos 

Gerai lietuviams žinomu per 16 i>e- 
tu kaipo p;.!yręs gydytojai, chirurgas ir akušeri*. 

Gydo aštriai ir chroniškai ligai, tt- 
r<j. moterį] ir vaiky, pagal na.Jausias 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisu* 

Ofisas ir Labotaterlja: 1925 W, 13tb 
Street, netoli Fiak Street. 

VALANDOS: Nno 1§—12 plefc). «r 
6—t vakarais. Telepkone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S#, flalsted St. 
VAT.ANDOS: t—9 rr»o. 

Męs patariame gatavas Kombinacijas Jusii Giminėms Lietuvoje, j Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jusų giminėms ar draugams ar Lietuvoje, kurią tik norite, čia paduodamujų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siun- čiamųjų dalykų, baksą. visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusintimą ir pristatymą j Lietuvą. Daiktų gerumą ii* svarumą pilnai garantuojame. Pasirink vieną, ar tiek, kiek tik nori kobinacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kivitą už savo pinigus tuojaus, o kuomel bak- 
sas bus pristatytas tam, kam siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu asmens, kuriam mums liepi! baksą | nn siusti 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
5 Šmotai muilo. 
10 svaru kondensuoto pjeno. 
1 tuzinas Spulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkaia vilnonių siūlų. 

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

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai smalčiauK. 
6 svaraj jautienos. 
10 šniotn muilo. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų miežinių kruopų. 
Pusė svaro pipirų. 
5 matlcai vilnonių siūlų. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinių. 
5. svarai smalčiaus. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

No. 5. Kombinacija už $50 
12 svary lašini,,. 
10 svary smalčiaus. 
15 svari.i cukraus. 

fi svarai jautienos. 
10 svarų .fasolių. 
30 svary kondensuoto pi^no. 
20 šmotu muilo. 
2 tuziną,* špuliu siuly. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnoni,, siūlų. 

No. 6. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašiniy. 
f,0 svaru smalčiaus. 
20 šmotu muiio. 

48 svarai kondensuoto pjeno. 
1? svarų jautienos. 

No. 7. Kombinacija už $100 
U svarai lašinių. 
12 svaru jautienos. 
25 svarai smalčiaus. 
48 svarai kondensuoto pieio. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
G švara; kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tujinai špulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija mž $200. 
72 svari lašinių. 
100 svarų smalči-us. 
25 svarai ryžių. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
25 svarai cukraus. 
_l.S svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai ^pulių siūlų. 
Pusė tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kobinacijos numeri, kurį norite siųsti ir indėkite čekį arba money orderį vardu Lithuanian-American Traiding Company. Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą, kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jūsų vardą ir adresą, kad galėtum pasiųsti jumis pakvitavijimą už jusų pinigus, o vėliaus pavitavojimą iš Lietuvos, kuomet bus pri- statyta tam, kuriam siunčiama į Lietuvą. 
L1THUANIAN-AMERICAN TRADING CO 

6 West 48-th Street. New York City. 
Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir iei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jusų pinigai bus sugrąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Bendrovė. 
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