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Senatoriai klausines prezi- 
dento apie sutartf. 

Koičako valdžia be pasisekime 
Fordas laimėjo bylą. 

UV. VALSTIJOS GRŪ- 
MOJA MEKSIKAI. 

Washington, rugp. 14 d. 
Administracija šiądien pas- 
kelbė tekstą notų, kuriomis 
apsimainė su Meksikos val- 
džia. x". ^ 

Amerikos notą su praser- 
gėjimu Carranzos valdžios 
Jteikė užsienio raštinei Mek 
sikos Mieste Amerikos pa- 
siuntinys liep. 22 d. š. m., ku 
rioje jis pasako, kad jo val- 
džia įsakė jam paskatinti 
Meksikos valdžią sugauti ir 
nubausti tuos, kurie kalti už 
mušime Amerikos piliečių 
ir kad Amerikos valdža bus 
priversta imtis grieštų prie- 
monių sulyg Meksikos, jei 
Meksikos valdžia nenorės 
ar negalės apsaugoti Ameri 
kos piliečių gyvasčių ir tur- 
to. 

Carranza atsakė į Ame- 
rikos notą išreikšdamas no- 

rą apsaugoti svetimšalius. i 

kad jis su atsidėjimu perse- 
kioja amerikiečių užmuši- 

mus, bet skystai apgyventuo- 
se kraštuose ji3 negalįs toj padaryti. 

Prezidento pagrūmojimas j 
permainymu politikos sulygj 
Meksika iššaukė visokių spė I 
liojimų apie tai, ką jis žada ] 
daryti. Vieni spėja, kad pre: 
zidentas eina prie ginkluoto 
įsiveržimo. Valstybės sekre- 
toriaus padėjėjas užreiškė,; 
kad įsiveržimas tai vienin- 
tėlis belikęs kelias. Kiti tvir 

tina, kad prezidentas rengia 
įsiveržimą Suv. Valstijų 
kaipo tautų lygos atstovo. 

SENATORIAI KLAUSI- 
NĖS PREZIDENTO APIE 

SUTARTĮ. 
Washin£ton, rugp. 14 d. 

Po dviejų valandų svarsty- 
mo šiądien senato užsienio 
santikių komitetas nuspren- 
dė pranešti prez. Wilsonui, 
kad jie ateis pas jį baltąjan 
naman, kada jam bus paran 
ku, pasikalbėti apie vokie- 

Veių takos sutartį 
i\ Komitetas taipgi nuspren 
ctė pakviesti pas save E. T. 

Williamsą, S. K. Hornbe- 
cką ir William Bullit'ą, ku- 
rie atsisakė buti Amerikos 
taikos komisijos patarėjais 
Paryžiaje, nes kaip buvo 

pranešama, jie nesutiko su 

komisijos nutarimais. 

KOLČAKO VALDŽIA BE 
PASISEKIMO. KARIUO- 

MENĖ BADAUJA. 

Wa*hingt*>n, rugp. 14 d. 
Rusų padėjimas yra sunkus. 
Adm. KolČakas paryžinės 
taikos konferencijos trink- 
tas sutverti pastovią valdžią 
Rusijoje visai suvylė. Jo ka- 
riuomene yra baigiama nai- 
kinti. 

Vėliausios žinios pasieku- 
sios Washingtono oficialius 
ir diplomatinius ratelius sa- 

ko, kad taip vadinamoji 
Omsko valdžia yra suirusi 

( 

nuo vaidų. Jos Kariuomenei I 
ti'ūkota ginklų ir šovinių, j 
Siunčiami jiems daiktai per; 
Sibirą, arba nepasiekė jų ar 

prapuolė besiunčiant, o tie, 
kurie dabar pasiųsti, ateis 
pervėlai, kad ką gero pada- 
rytų. '' '^.4* 
FORDAS LAIMĖJO BYLĄ 

Mount Clemens, Mich., 
rugp. 14 d. — Henry Ford, 
Detroito automobilių fabri- 
ko savininkas, šį vakarą lai- 
mėjo bylą su laikraščiu 
"Chicago Tribūne." 

Nagrinėjimas bylos trau- 
kėsi tris mėnesius. Fordas 
skundė laikraštį už pavadi- 
nimą jo anarchistu. Posėdi- 
ninkai atrado, kad Fordas 
nėra anarchistu ir kad laik- 
raštis pavadindamas jį šituo 
vardu padarė jam nuostolių 
už 6 centus. Visa ta byla sa- 

koma atsėjusi vieną milijo- 
ną dolerių. 

HORVATSA IŠGRŪDO. 
OMSKO VALDŽIA. 

Vladivostokas, rugp. 2 d. 
(Pavėluota) — Gen. Hova- 
thas tapo išmestas iš Om- 
sko valdžios ir jo- vietą už- 
ėmė gen. Rozanov, kuris yra 
paskirtas general-guberna- 
toriumi pamano ir Amūro 

provincijų. Semenovas maj. 
genegalo laipsniu paskirtas 
(Jžbaikalo generalguberna- 
toriumi. 

FORTO DEARBORNO 
SKERDYNĖS PAMINĖ- 

JIMAS 
Chicago, rugp. 15 d. — 

šiądien bus paminėjimas 
Forto Dearbono skerdynės, 
107 metai tam atgal, kuri at 
siti'-.o rugp. 15 d., 1812 m. 

Paminėjimas bus daromas 
pas skerdynės paminklą 
ties 18 g. ir Calumet Ave. 
pusiau vienuoliktą valandą 
pyto. » 

Rcrnai ir šįmet. 

(Cepyrljln) 

AUGUSTĖ 
i^ia 

Pernai Yankiai pasekmingai vokiečius mušė- gi šįmet beisbole. 

NORI SULAIKYTI MOKĖ- 
JIMĄ 7 CENTU UŽ 

VAŽIAVIMĄ. 
Chicago, rugp. 14 d. — 

Specialis miesto advokato 
padėjėjas Chester E. Cleve- 
land šiądien įteikė praneši- 
mą valstijos viešojo patar- 
navimo komisijai, Chicagos 
žemutinėms linijoms ir Chi- 
cagos augštutinėms lini-j 
joms, kad jis prašis Sanga-| 
mono apskričio apskritinio: 
teismo uždėti areštą ant vi- 
sų pinigų mokamų žemuti- 
nėms linijoms virš važiavi- 
mo kainos, sustabdyti veik- 
mę prisako leidžiančio imti 
žemutinėms linijoms 7 cen- 

tus ir augštutinėms linijoms 
8 centus ir paskirti laiką iš- 
klausymui kiek galint grei- 
čiausiai po teismo atidary- 
mui ings. 2 d. 

TALKININKAI REIKA- | 
LAUJA AIŠKAUS ATSA- 

KYMO IŠ RUMUNU. 
4» 

Vienna, rugp. 13 d. — 

Talkininkų karininkai atsto 
vai šiądien turėjo susirinki- 
mą Budapešte su rumunų ir 
vengrų valdžių atstovais, 
bet kokios buvo to pasek- 
mes, nepaskelbta. Vienok 
manoma, kad rumunai turi 
tuoj aus duoti aiškų atsaky- 
mą taikos konferencijai. 

Tuo tarpu gi rumunai plė-1 
šią, ką tik nugriebdami, pa-; 
ima gelžkelių ir transporta- 
cijos linijas. Visi suimtieji 
daigtai suruošti išgabenti. 

Rumunai sugrobę miltus, 
cukrų iš krautuvių ir net ku- 
liamas mašinas, maistus ir 

i vaistus iš ligoninių. 

KLAUSIA APIE $100,000, 
000 FONDĄ. 

Washingtcn, rugp. 14 d. 
Paskyrimų komiteto pirmi- 
ninkas Good šiądien paduo- 
toje rezoliucijoje klausia 
prez. Wilsono, kas buvo pa- 
daryta su $100,000,000 fon- 
du kongreso paskirtu nelai- 
mingiems Europos žmo- 
nėms sušelpti. 

KAIP PIRKTI KARIUO- 
MENĖS MAISTUS, KRA- 

SOS NURODYMAI. 
Washington„ rugp. 14 d. 

Vyriausis krasos pero etinis 
paskelbė programą, pagal 
kurį krasa elgsis, paskaidy- 
dama antviršj kariuomenės 
miastų krasiniu persiuntimu 
nuo rugp. 18 d. 

Savo paliepime krasos 
perdetiniams vyliausias kra 
sos perdetinis paduoda in- 
strukcijas. kaip vartotojai 
turi duoti užsisakymus, kaip 
gauti maistus iš kariuome- 
nės stočių ir paskui paskai- 
dyti juos pirkėjams. Sulyg 
šitomis instrukcijomis kra-| 
sos perdetinis turi pridėti 
prie kainos pažymėtos suar- 

še daktų kainą už jų per- 
siuntimą. 

GOMPERS PRITARIA 
BOLŠEVIKŲ TEORIJAI, j 

New York, rugp. 14 d.—; 
Washingtono valstijos sena-' 
torius Milės Poindexter Sa- 
muelio Gomperso pritarimą 
visuomenijimui gelžkelių pa 
vadino tiesiog bolševizmu. 

Girdi, pragyvenimo bran- 
gumas paeina nuo to, kad 
gelžkelių darbininkai ir ki- 
ti visi reikalauja pakėlimo al 
gų. Jis paeinąs iš dalies iš 
to, kad prezidentas apleido 
valdžios reikalus būdamas 
Europoj ir kad valdžia ir 

privatiniai pirkliai laiko su- 

krovę maistus, kad valdžia 

padarė didelius paskyrimus 
ir užtraukė paskolas pirki- 
mui maisto, kuralo ir kitų 
reikmenų Europai, užmiršus 
apie Amerikos reikalus. 

JIEŠKO AKTORIŲ 
STREIKLAUŽIŲ 

Chicago, rugp. 14 d. — 

Corto teatro vedėjas U. J. 
Hermann šiądien po pietų 
pasakė, kad jis jieškosiąs 
streiklaužių užėmimui Wil- 
liam'o Courtenay ir Tarno 
Wise vietų vaidinime "Cap- 
py Rieks" Corto teatre. 

ANGLIJOJ UŽDARO DIR 
BTUVĖS DEL ANCLIU 

STOKOS. 

Londonas, rugp. 14 d. — 

Gorkšįres pramonės, ypatin- 
gai audyklos sunkiai nuken- 

j tėjo del anglies stokos, pa- ' 
einančios iš streiko 200,000 

' angliakasių, kurie vakar nu- 

balsavo grįžti prie darbo. 
Daugiau kaip 50.000 vyrų 
ir moterų yra be darbo del 
kuralo stokos. Plieno ir ge-| 
ležies dirbtuvės Lancashirėj 
pradėjo užsidarinėti, negau-! 
damos anglių. 

UNIJINIAI DARBININ- 1 

KAI PRITARIA DES MOI- 
NES GATVEKARIU 

STREIKUI. 
Des Moines, rugp. 14 d. 

Organizuotieji darbininkai 
masiniame susirinkime va- j kar vakare, kuriame buvo 7 

# 
! 

atstovaujamos 66 vietos uni 
i jos, pritarė gatvekanų tar- 

nautojų streikui, kuris įvy- 
ko vakar rytmetyj; taipgi 
pritarė važinėtojų streikui ir 
miesto policistų bei ugniage 
siu reikalavimo pakėlimo 
algų. 

HONDURINIAI MAIŠTUO 
HAI LAIMĖJO MUŠI. 

San Salvador, rugp. 14 d. 
Pagal apturėtus čia spaudos 
pranešimus hondurinės re- 

voliucionierių jiegos turėjo 
pasisekimų. Gračias, svar- 

bus' miestas dvidešimtyje 
mylių nuo Salvadoro pasie- 
nio pateko revoliucionie- 
riams po smarkaus mūšio, 
kur valdžios kareivija turė- 

įjo trauktis. 

RUMUNAMS LIEPIA 
KRAUSTYTIS IS , 

BUDAPEŠTO. 

Amsterdam, rugp. 14 d. 
Bevieliniu delegrafu prane- 
šama iš Viennos, kad Tai- 
kos Konferencija pasiuntė 
notą Rumunijai ir rumunų 
kareiviai delei to rengiasi 

i apleisti Budapeštą. 

f BUŠELIS PERSASLYVll 
PIRKTA UŽ 50c. PAR- 

DUOTA UŽ $3 60. 

Ledar Rapids, Ia., rugj 
11 d. — Mrs. Earl Fry i 
West Luis miestelio nupii 

j ko bušelį persaslyvių (pj 
čių) už $3.60. Išėmus iš gu 
bo persaslyves ji ardo an 

dugno raščiuką nuo moter 
Texase, kuirame pasakyta 
kad tas bušelis persaslyvii 
parduota už 50c. ir prašo 
ma pranešti, kiek vartotoja: 
užmokėjo už ji. 

KIEKVIENAS VAGONAS 
RŪKOMAS. 

Londonas, l'Ugp. 14 d. — 

Anglijoje rūkančių moterį 
! yra tokia daugybė, kad pas- 
jkutiniu laiku gelžkelių pa- 

j tarnautojai s*Tarstosi, ai 

drausti pasažieriams vago- 
| nuose rūkyti, ar ne; jei mo- 

j terjs nesipriešina rukymui, 
tąsyk kiekvienas vagonas 
buvo rukomu. 

SUĖMĖ 1.130 PUSKVOR- 
ČIŲ DEGTINĖS. 

Rockford, III., rugp. 14 d. 
Federaliai agentai padarė 
kratą Edw. E. Hallero ap- 
tiekoje Forrestone ir pasel- 
menyse ardo 1,130 pusbač- 
čių degtinės. Sako, kad deg- 
t'.rė buvo jam prisiunčiama 
kaipo salykluotas pienas. 

Federaliai agentai perda- 
ve Hallerį Ogel'o apskričio 
valdžioms. 

BOLŠEVIKAI NUVARĖ 
KAZOKUS ATGAL 60 

MYLIŲ. Į 
j Londonas, l'Ugp. 14 d. — 

Sulyg čia apturėtomis žinio- 
mis Kolčako kareivijos Ura 
lo kalnuose tebesitraukia 
atgal. Yra pirduriama, kad 
ties pietiniu Uralo kalnų ga- 
lu bolševikai nuvarė kazo- 
kus atgal per 60 mylių ir 
stengiasi atskirti juos nuo 
svarbiosios Kolčako karei- 
vijos dalies. 

100,000 LAUKIA BADAS 
DEL GELŽKELIU 

STREIKO. 

Charlcaton, W. Va., lUgp. 
14 d. — Delei Chesapeake 
ir Ohio gežkelių šapų dar- 
bininkų streiko daugiau 
kaip 100,000 žmonių, pris- 
kaitant tukstančius vaikų, 
susiduria su badu kalnuose 
kasykiinėse Coal upės, Ca- 
bin upelio ir Logano apsk- 
ričio apygardose. Buvo krei- 
ptasi į valdžią, prašant pa-i 
gelbos nukentėjusiems. 

SUĖMĖ DIDELĘ APSTI 
LAIKOMOS KAVOS 

" 

MISOUROJ. 

St. Louis, Mo., rugp. 14 d. 
Federaliai viršininkai Suv. Vai 

stijų apskričio prokuroro iškis 
tu varantu šiądien suėmė 284,- 
180 svarų kavos laikomos krau 
tuvėj nuo spalio 1 d. Kava pri- 
klausė J. Aron ir Komp. iš 
New Yorko ir buvo laikoma 

tam, kad pakclus jos kainą. 
Fcdcralio apskričio teisme 

buvo prašyta leidimo konfis- 
kuoti ir paskui parduoti žmo- 
nėms. 

STRF!KLAUŽIAI IŠ- 
TRAUKTI Iš PEORIJdS: 

PeOria, 111., rugp. 14 d. — 

Pribuvus daugiau kaip 1,000 
valstijos sargų pasirengusiu 
riaušes malšinti, Pesrijos mie- 
sto valdžios ir kampanijų vir- 
šininkai visa dieną praleido be- 
taikydami keystono plieno u 

vielos kompanijos darbininku 
streiką. 

Kareiviams atėjus miestan 
125 streiklaužiai, dėl kurių va- 

knr iškilo riaušės, pradėjo a p- 
, leisti miestą. 

Darbininkai reikalauja, kad 
jų organizacijos butų pripa- 
žintos. Sommers šeimyna, ku- 
rios nariai yra dirbtuvių savi- 
ninkais, grieštai atsisako unit 
ją pripažinti. Dirbtuvėse dir- 
ba 1,100 darbininku. 

65.000 ILLINOJAUS ANG- 
LIASIŲ STREIKUOJA. 

Springfield, 111., rugp. 14 d. 
Apie streikuojančių angliaka- 
sių skaičių 1 Ilinojaus valstijoj 
je paduodama prieštarauja* 
mos žinios. Yalstijinės anglia- 
kasių unijos prezidentas Fr. 
Farrington, sako, kad streikua 
ja tik Bellevillėj, Peorijoj ir 
Springfielde, maž daug apie 
15,000 anagliakasių. 

Springfieldo apskričio kasi- 
ninkas raštininkas Jolm \Yatt 
kuris buvo pirmininku vakar 
masiniame susirinkime, sako, 
kad streikuoja 65.000 darbi- 
ninku. c 

GELŽKELIU ŠAPU DAR- 
BININKU STREIKAS 

PASIBAIBĖ. 

j t hicago, 111., rugp. 14 d. 
Streikuojantieji Su v. Valstijų 
gelžkelių šapų darbininkai su- 

gris prie darbo šeštadienio 
rytmety j, 8 valandą. 

Delegatai atstovaujantį 
500,000 amato nariu šiądien w c 

nubalsavo užbaigti streiką po 
audringų devynių valandų su- 

sirinkimo Pulaskio svetainėn*, 
prie 18tos gat. ir Ashland A ve 

Prez. \Y ils-onu? buvo pasiųs- 
ta telegrama su rezoliucija, 
kad jis "pakviestų iš Chicagos 
apskričio tarybos komitetą iš 

trijų \Yashingtonan dalvvatui 
drauge su viršininkais taryba 
se su visuotinu direktorium 
YValkeru D. Hines ir kad jie 
butų paskirti ir pakviesti prieš 
rugs. 2 d." 

JOLIETO KARU TAR- 
NAUTOJAI GRIŽO PRIE 

DARBO 

Joliet, 111., rugp. 14 d. — 

Streikuojantieji gatvekariii 
tarnautojai nubalsavo 184 
balsais prieš 6 grįžti prie dar 
bo; jie priėmė pakėlimą mo 

kesties nuo 12 iki 14 centų. 

r ORAS. 
Chicagoj ir apielinkėj: 
Pėtnyčioje iš dalies apsiniau 

k'ę ir vėsiau. 
Augščiausia temperatūra 

vakar 01 laipsnis apie 4 valan- 
da vakare. 

i 
w 

Saulėtekis, 5:58 vai. rvto 

[saulėleidis, 7:51 va., vak. 
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Fondai ir Geležiniai Fondai į 
Paparstai kiekviena organizacija ar j kokia nors įstaiga, kuomet jos reikalai ge- 

rai klojasi, nori kiek skatikų atidėti atei- 
čiai ar tamseniai dienai. Tai daro ne tik- 
tai organizacijos, bet ir kiekvienas žmo- 
gus. Visi taupina skatikus ateičiai, juk 
niekas nežino, kas žmogų ar organizaciją 
rytoj laukia. Tokius fondus organizacijos 
paparstai vadina pas mus lietuvius gele- 
žiniais fondais, arba geležiniu kapitalu. 

Tokis apsireiškimas 'yra labai pagirti- 
nas, nes kas ne taupo, tas pats taupymo 
nevertas. Tas labai gerai ramiu laiku. Bet 
ką galima sakyti ir manyti apie čitokį ap- 
sireiškimą : 

Mums tikrai teko sužinoti, kad kata- 
likų sriovės kontroliuojamas Tautos Fon- 
das nuo visų aukų padeda į savo geležinį 
Fondą dešimtą nuošimtį. Jei viso tas fon- 
das surinkęs, kaip skelbiasi į 850 tūks- 
tančių doliarių, tai to fondo geležiniame 
kapitale, ar geležiniame fonde turi buti 
apie 35 tūkstančiai doliarių. Kam tie pi- 
nigai skirami? 

Kiekvienas geras ir tėvynę mylintis 
lietuvys šiądien jau ir pats nežino, kaip 
daugiau pinigų surinkti Lietuvos žmonių 
gelbėjimui ir kovai už Lietuvos neprigul- 
mybę. Visi, kas tik suparnta momento 
svarbą, deda paskutines pastangas, kad tik 
butų pripažinta Lietuvos nepriguimybė. 
Šiam momentui, šiam darbui, turi buti su- 

naudoti visi fondai, visos spėkos. Vienok 
pasiordo kaip esama, pasirodo, kad Tau- 
to3 Fondas dešimtą nuošimtį atideda,, ati-; 
deda ateičiai, kuomet Lietuva bus ' 

neprigulminga, tai yra kuomet smarki ko-| 
va bus bereikalinga. Taigi kam tas Tau- 
tos Fondo geležinis kapitalas? 

Męs kitaip negalime tą išaiškinti, kaip 
tiktai tuomi, kad kunigai tą nuošimtį ati- 
deda busimam laikui, kuomet prisieis kovo 
ti sriovėms. Juk kuomet bus rinkimai į 
Steigiamąjį Lietuvos seimą, tuomet tarp 
partijų prasidės dižiausia agitacija, kiek- 
viena agituos už savo kromelį. Žinoma, 
daugiau pelnys ta partija, kuri bus geriau 
susiorganizavusi, kuri daugiau ištekliaus 
tiirės. Taigi Tautos Fondo valdytojai par- 
tizanai jau dabar gamina pingus ir deltc, 
Lietuovs neprigulmybe3 reikalą apdėjo mo 
kesčių. Dabar kiekvienas aukautojas Lie- 
tuvos laisvei per Taut. Fondą, būtinai turi 
dešimtą nuošimtį paaukauti grynai parti- 
jos, kunigų partijos ne dabartinei, bet at- 
eities politikai. Tautos fondui dabar daug 
nerupi Lietuvos neprigulmybė, ji jau net 
neprigulmybę apdėjo mokesčiais vardan 
gavo sriovės labo. Ir po to viso dar drįsta 
vadintis, kad jie mažiausiai rūpinasi savo 

partijos reikalais ir kviečia kitus prie j j 
ptrsidėti! 

(y Tokis krovimas geležinių kapitalų iš 
Lietuvai skirtų aukų šiuomi degančiu mo- 

mentu priverčia kiekvieną nuliųsti. Dar 
Lietuva nepripažinta, dar eina didžiausia 
kova politikoje ir Lietuvoje su ginklu ran- 

kose, o jau pinigai po priedanga ąeprigul- 
mybės renkami partijinei kovai. 

Taip nemaloniai elgdamiesi katalikų 
sriovės vadai, suprantama privers taip ly- 
giai elgtis ir tautininkus. Vieni pradėjo 

ginkluotis, ir kiti priversti bus ginkluotis, 
[r paskui bus tikras mušis, vietoje ramaus 

gyvenimo ir tautines tvėrybės. 
Argi dabar negalima atidėti tą atei- 

ties partijų darbą į sali, o vien tik rūpintis 
Lietuvai laisves išgavimu? Argi negalima 
dabar išpildyti Lietuvos valdžios afiikrei- 
pimus j amerikiečius lietuvius, vietoje gink 
luotis partijose? Tas viskas galima butų, 
jei mus Tautos Fondo valdyba ir krikščio- 
nių demokratų partijos vadovai butų dau- 
giau lietuviais, negu partijos žmonėmis. 

Lietuviai! pirmiau bukime lietuviais, 
Lietuvos pilečiais, o jau partyviškus rei- 
kalus rasime, kaip Lietuvai neprigulmybė 
bus išgauta. 

i Svetimoje Spaudoje Apis Lietuvius j I * I 

GARDNERIO T. M. D. 30 KP. 
REZOLIUCIJOS. 

*) Šitos rezoliucijos tapo priimtos 
Garclnerio TMD. 30 kp. netikėtame su- 

sirinkime, laikytame rugp. 5 d., 1919 m. 
;r buvo pasiųstos prezidentui Wilsouni, se- 
natriams Lodge ir W'alsh ir kongresininkui 
Page. 

Kadangi lenkr kareivių užėmimas lie- 
tuvių sostines, Vilniaus pagimdė krizi Lie- 
tuvos reikaluose, reikalaujantį aiškaus už- 
reiškimo iš Suv. Valstijų pusės kas del jų 
atsinešimo linkui Lietuvos ir; 

Kadangi, męs dalyvavome didžijoj ka 
rėj ir kariavome, nes mums buvo žadėta ir 
męs manėme ir tikėjomės, kad toji karė 
buvo vedama ypatingai tam, kad jokia 
šalis ar kraštas nebūtų verčiamas buti po 
tokia valdžia, po kokia jis nenori buti; ir 

Kadngi, negali buti didesnio neteisin- 
gumo tai šaliai, kuri kentė persekiojimą 
nuo rusų carizmo per 129 metus, pasauli- 
nės karės metu kentėjo baisiai nuo okupa- 
vimo ir kuriai bolševikai padarė naujas 
žaizdas; ir 

Kadangi, lenkų įsiveržimas ir aneksa- 
vimas (užgrobimas) Lietuvos sostinės yra 
brutaliu prezidento Wilsono ir talkininku, 
valdžių karės tikslų laužymu; ir 

K. <Vagi, Lietuvių Republika tapo į- 
steigtaa ^isingumo pamatais ir pagal pa- 
skelbtus Suv. Valstijų ir talkininkų valdžių 
karės tikslus, Lietuvių Republika tikrai 
demokratinga ir pasekmingai kovojo prieš 
bolševikų tuntus ir vedė savo vidurinius 
reikalus geriau negu aristorkatinė ir im- 
perialistinė Lenkija; ir 

Kadangi, lenkai nori lietuvių užimtą 
kraštą apsodinti lenkais, o Lietuvių Re- 
publikos valdžia neleidžia lenkų dvarinin- 
kams apsodinti lietuvių kraštą lenkais kai- 
miečiais : 

Todėl lai buno nutarta: Vieną, kad 
męs griežtai portestuokime prieš lenkų 

aneksavimą lietuvių sotinės Vilniaus; ir 
Todėl nutarta; Antra, kad męs taipgi 

smarkiai protestuojame prieš lenkų suma- 
nytą apsodinimą naujokų Leituvoje; ir 

Todėl nutarta: Trečia, kad męs šiuo- 
mi prašome Jusj Mylistos pavartoti savo 

įtekmę Kongrese tuoju tikslu, kad Suv. 
Valstijų valdžia sutiktų Lietuvių Repub- 
iikos valdžiai formali pripažinimą ir dva- 
sinę bei materialę paglbą; ir 

Todėl nutarta: Ketvirta, išvengimui 
karėts tarp Lietuvos ir Lenkijos męs šiuo- 
mi prašome Suv. Valstijų prezidento pa- 
vartoti savo įtekmę tarpe Didžiųjų Galy- 
bių atstovų, kad jie priverstų Lenkiją iš- 
traukti savo kareivius iš Lietuvos žemės; ir 

Todėl lai munie toliau nutarta: Kad 
kopijos šitų rezoliucijų butų pasiųstos se- 
natoriams ir kongresmonams nuo šitos vai 
riti jos ir įtrauktos i susirinkimo knygas. 

Ignotas Vingris, prez. 
Mik. Stakinas, eekr. 

— Iš The Gardner Nev/s. 

PAGONYBE LIETUOJE. 
Yra sakoma, kad nekuriose Lietuvos 

dalyse, atšaliose vietose net šiądien slapta 
yra užlaikomi stabmeldžių kultoritai. Maž 
ne kiekvienas rakandas yra puikiai išrašy- 
tas. Kaimiečių išdrožinnėjimas medžic 
)arodo stebėtiną jų skonį, o jų sugebumą 
parinkti spalvas jau pastebėjo visas dailee 
pasaulis. Ilgais žiemos mėnesiais tokiais į 
darbais užimtas kiekvienas šeimynos narys 
ir atsi žymėj imas tenai pasklista taip greit, 
kaip ir visur kitur. Lietuvių sugabumas ir 
darbštumas pagimdė šitą patarlę: "Lietu- 
irys nueina i girią arkliu vedinas, o sugrįž- 
ta iš ios arkliu užkinkytu j ratus", 

— IšBru$hton New3, t 
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Suvienytos Vajstilos, kaip 
žinome, dar nesenai buvo 
viena iš mažiausiai milita- 
riškų šalių. Jos sausžemio 
armija siekdavosi vos apie 
pusę šimto tūkstančių ir lai- 
vynas maža daugiau. Tai 
buvo kariška spėka vos už- 
tektina saugoti rubežius 
(pietinius) ir palaikymui 
tvarkos S. V. kolionijose. 

Be to Suvienytų .Valstijų 
armija ir laivynas susidėjo 
iš liuosanorių, kurie tarna- 
vo, sulyginami, už gerą al- 
gą. Todėl nemažai karei- 
vių: ir jūreivių pasitikda- 
vę tarnystėje ilgesniam lai- 
kui tokiu budu Suvienytų 
Valstijų militarės spėkos 
buvo nežymios. 

Bet štai iškilo visasvieti- 
nė karė, kurion tapo invel- 
tos ir Suvienytos Valstijos. 
Todėl Dėdė Šamas irgi ėmė 
si mokintis kariško muštro. 
Pabaigoje šios karės Suvie- 
nytos Valstijos tapo gal 
stpriausia kariškomis spė- 
komis šalis, nes 

jau turėjo suorganizuotą 
arti penkių miljonų, kuri bu 
vo aprūpinta gerais gink- 
lais, amunicija ir atsakan- 
čiu maistu. 

Karei užsibaigus karia- 
vusios valstybės pradėjo 
demobilizuoti savo militarės 
spėkas; tą patį daor ?r Su- 
vienytos Valstijos. 

Pradėjus demobilizuoti 
kariškas spėkas Suvienyto- 
se Valstijose kilo naujas 
klausimas, kad padidinus 
miltarines šalies spėkas ra- 

miausiais laikais. Kariškų 
viršininkų noras dalinai ta- 
po išpildytas, kongresas už- 
gyrė bilių, padidinantį Su- 
vienytų Valstijų karikas 
spėkas 1920 metams bent 
tris syftius didesnes, negu 
buvo prieš karę. 

veiesniais laikais įnešta 
kongresan naujas bilius, ku- 
ris šalj jei jis pereis, pada- 
rys pilnai militariška. Nau- 
jas bilus reikalauja, idant 
visi šalies jaunuolilai nuo 
18—20 metų pereitų kariš- 
ką mokyklą, išbunat 6 mė-j 
nesius kazarmėje. Išbuvus1 
ši laiką kariškoj tarnystėje-i 
mokykloje, taptų pervestų1 
'Suvienytų Valstijų armijos 
atsargon dešimčiai metų, gi 
dalyvavusie visasvietinėje 
karėje, kad butų priskaito-j 
mi atsargoje bėgyje penkių 
metų. 

Ar šis naujas bilius, bus 

priimtas, tą parodys at- 

eitis, bet tik jo įnešimas 
kongresan jau parodo, kad 
Suvienytos VaLtijos dikčiai 
persikeitė bėgyje paskuti- 
nių kelių metų. Amerikonų 
mintįs tapo daugiau milita- 
riškos. Pireš karę Ameri- 
konų tarpe tik siekimas prie 
biznio, gi po karei jau ir 
plačiojoj visuomenėj matosi 
daugiau karingo upo. 

Priežastis Amerikonų ka- 

ringo upo yra dvejopa. Tai- 
kos Konferencijoje Suvicny 
tų Valstijų atstovams prisi- 
ėjo dikčiai susikirsti su eu- 

ropiečiais įvairiuose klausi- 
muose, kur paaiškėjo, kad 
■jei amerikiečiai neri, idant j 
ja balsas butų girdimas, tai I 

visų pirma privalo parodyti 
ar didelę jie turi kumšti. 
Ypač tas metėsi.į akis ri- 
šant Balkanų klausimą. 

Antra priežastimi ameri- 
konų noro didinti savo mi- 
litares spėkas yra nepasiti- 
kėjimas savo kaimynais ja- 
ponais, kuirų elgimąsi tai- 

kos konferencijoje davė 
suprasti didžiosioms valsty 
bėms, jog japonai nemano 

daug kištis i reikalus Euro- 
poje, taipgi kiti, žinoma, 
neprivalo daug kištis į rei- 
kalus, surištus su Japoni- 
jos interesais, t. y. rytinė- 
je Azijoje ir išdalies Ra- 
miojo vandenyno pakraš- 
čiais. Tas tai labjausiai ir 

apeina Suvienytas Valsti- 
jas. 

Kaip žinoma, Japonija 
yra stipri miltariška šalis ir 
vis stengiasi išplėsti savo 

rybas, ar bent paimti savo 

kontrolėn didelius plotus 
žemės, nes Japonijoje, su- 

lyginus su skaičiumi gyven- 
tojų, žemės yra didelė sto- 
ka. ^ 

Jei dar prisimnsime, kad 
japonų teisės Suvienytose 

Valstijose yra dikčiai apru- 
bežiuotos, kas japonams la- 
bai nepatinka, tai gali spė- 
ti, jog amerikonams Japoni- 
ja atrodo tikru pavojumi. 

Matomai, pribijant japo- 
niško pavojaus amerikonai 
ir jieško budų palaikyti sa- 

li stipria ir iš militario at- 
žvilgio. Todėl ir Įnešama 
kongresan bilius Įtaisyti mi 
litares mokyklas šešiems 
mėnesiams, kas pilnai už- 
tenka išmoktinti jaunuoli 
kariško muštro. 

Tai i a ruošimosi, kad, 
ištikus kokiam nors susirė- 

mimui, nereiktų organizuo- 
tis pusantrų metų, kaip bu- 
vo laike pereitos karės. 
Tipgi, gal trumpame laike 
Suvienytos Valstijos taps 
viena iš stipriausių milita- 
riškų šalių. R. A. 

(Kooperacijų klausimas 
Lietuvoje yra vienu svarbiau 
siu klausimų. Parodymui 
kaip valdžia stropiai rūpi- 
nasi tuomi, męs iš Kauniš- 
kes "Lietuvos" perspausdi- 
name žemiau sekamą straip 
snį. Red.) 

Kooperacijos bendrovėms 
šiuo laiku yra labai sunku; 
vykinti savo uždavinius, j 

Ypačiai nepaparstai sunkio! 
se sąlygose atsiduria atski-; 
rasis kooperatvvos, vykinda 
mas savo svarbiausią užda- 
vinį — aprūpinimą savo na- 

rių prekėmis. 
i Kuriuo budu ir kame gau 
i ti prekių? — Klausimas, 
kurį klausia kiekvienas ko- 

I operatyvo steigėjas, kiek- 

j vienas koperatyvo valdybos 
[narys. Kol tas svarbiau- 
f sis koperatyvių gyvenimo 
j reikalas šiaip ar taip nebus 

j tinkamai aprūpintas, besi- 
kuriantiems Lietuvos kope- 
ratyvams gręsia tik rašto 

gyvavimas. 
Kas daryti su šiuo reikalu 

Aoperatyvoms, aišku ir pa 

cių koperacijos pagrindų, j 
Pirmų pirmiausia imtis pa-j 
čioms bendrovėms tuo rei-i 
kalu rūpintis. Laukti vien 

prekių iš valdžios, be abejo, 
ne koperacijos principas. 
Bet atskiroji bendrovė ir 

geriausių norų turėdama, j 
to darbo neatliks. Tinka-j 
mai užsakyti prekių geromis, 
sąlygomis tegalima užsisa- 
kyti didelėmis par- 
tijomis. O viena bend- 
rovė to darbo niekada at-i 

likti negalės. Tat gali pa-j 
jiegti tik bendrovių sąjun-i 

ga, kur gali ir žmonių tam f, 
tinkamų laikyti ir turėti ry- 
šių su viso pasaulio prekių 
rinka. 

Tas pats ir supirkimo sry 
tyj. Jei butų sąjungų, at- 
skiroms bendrovėms butų 
daug lengviau tą darbą pla- 
čiau varyti. Nėra abejoji- 
mo, kad ir valdžios įstai- 
gos pavestų kooperatyvams 
didelę dalį to darbo, kurį 
dabar jos pačios turi paėmu 
sios. Taigi atėjo valanda, 
kada koperatyvą, jei jie 
nori ateity turėti reikšmės 
ūkio gyvenimui, tai nieko 
nelaukdami privalo dėtis Į 
kopeartyvų sąjungas. 

Koperatyvų sąjungų stei- 
gėjams reikia vaduotis šio- 
mis taisyklėmis: 

1. Tose vietose, kur jau 
yra 10—15 ar daugiau ko- 
peracijos bendrovių varto- 
tojų, ukinnkų, kredito bend 
rovių, ūkio ratelių ir kitų) 
reikia, kiek galint greičiau, 
padėti organizuoti kopera- 
cijos bndrovių sąjungų. Tuo 
reikalu pirmų pirmiausia 
privalo pasirūpinti pačios 
operacijos bendrovės arba 
apskričių koperacijos komi- 
sijos. 

2. Koperacijos bendrovių 
sąjungų srytys geriausia bu- 
tų nustačius pagal adminis 
tracijos centrus ( apskričių 
komitetus), kiek tatai lei- 
džia ekonominės to ar kitc 
centro sąlygos. Kiekvienas 
koperatyvas laisvai apsi- 
sprendžia pire tos ar kitos 
sąjungos. Pirmiausia pri- 
valo buti organizuota są- 
junkų žymesniuose ekono- 
miniuose centruose. Kaune, 
Šiauliuose, Vilkaviškyj, Tau 

'ragėj, Kretingoj, Telšiuose, 
I Alytuj, Mažeikiuos ir kit. 

-.Sąjungos organizavimo 
dri'bą pradėti šiuo budu. 

| Esant pirmame punkte pa- 
žymėtomis sąlygomis, vie- 
nas ar kitas aktingesnis ko- 
peratyvas, apskrities komi- 
teto koperacijos komisija ar 

skyrius (jei jie yra Įsteigti 
prie Apskričių Komitetų) 
Koperacijos Departamento 
instruktorius arba Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos į- 
galiotinis kivečia visų savo 

koperatyvų atstovų pasita- 
rimą. Pasitarimo iniciato- 
riai supažindina koperaty- 
vų atstovus su sąjungos i- 
statais, nustato sąjungos 

; srytį, stojamojo mokesnioj 
! ir pajaus dydį ir prašo tų 
bendrovių, kurios tat parai^ 
kiau, įregistruoti steigiamo-j sios sąjungo įstatus*) Ko-į 
peracijoa Departamente. Ta; 
me pačiame susirinkime pri-1 

į valo buti išaiškinta busi-; 
imiesiems sąjungos nariams,. 
! kur formalumu reikia at- 
likti registruojant sąjungą 
ir norint tapti josios nariu. 

Bendrovės, kurios susiri- 
šo po sąjungos įstatais ir 
registruojamu pranešimu 
pirvaio atlikti šių -formalu- 
mų: 

a) padaryti visuotinojo; 
susirinkimo nutarimą, kad 1 

bendrovė įgaliojanti valdy- 
bą arba tam tikrą asmenį 
pasirašyti b-vės vardu są-; 
jungos įstatus ir pranešimą, j 
susisiekti kartu su kitų beri 
drovių įgaliotiniais su Ko- 
pearcijos Departamentu. Sa 
jungos registravimo reika- 
lais, leidžia valdyoai dnryti 
įnešimų į įstatus pataisų, ir 
kad bendrovė, įregistravus 
sąjungos įstatus, lrikys sa- 

ve sąjungos nariu. 
Jei visoutinis b-vės susi- i 

irnkimas įgalioja tuo r^ika- 
lu rūpintis valdybį, tai ši; 

^ali nuo savęs vieną arba 1 

keletą narių. 
b) pridedamieji prie siun 

čiamųjų regis truoti įstatų 
b-vės nutarimų nuorašai ir 
įgaliotinių parašai privalo4 
buti viešosios paludyti įstai- 
gos; siunčiamą j am Ilopera- 
cijos Departamentui steigė 
jų pranešime privalo buti 
nurodytas tas asmuo, kuris 
įgaliotas atlikti registraci- 
ją, ir jo aa-esas. 

Kai tik tos bendroves, 
kurioms pavesta įregistruoti 
istatai, savo visoutiniuose 
susirinkimuose padarys rei- 
kalingu natarimų, jos pri- 
valo susirinkti ir pasirašy-/ 
ti registraujamosios sąjun- Į 
gos įstatus ir pranešimą. Ir \ 
jei tik susirinks nemažiau I 
kai 3 parašai, steigėjai siun 
čia ar gabena įstatus su ki- 
tais raštais (pranešimų ir nu 
tarimų nuorašais) Kopera- 
cijos Deuprtamentui, apmo- 
kėję visą ką po 10 auks. už 
laišką )4 puslp. ir pridėję 
dar 5 markes už paskelbi- 
mą laikrašty. 

Steigėjai turėdami įregis- 
truotus Įstatus kviečia są* 
jungos steigiamąjį susirin- 
kimą. kurs renka valdybą 
ir gail padėti normalingai 
darbuotis veikti. 

» 

4. Koperatyvų sąjungos 
nustato savo srytis tuo bu- 
du, kad vienas Koperaty- 
vas negalėtų kontroliuoja- 
mas naudotis keliu sąjungų 
patarnavimais. Bet kope- 
ratyvų sąjungos aiškiai pa- 
sižymi, kurių valsčių kopera 
tvvai Įeina į jųjų darbo sry- 
tį ir su kurilo gyventojų 
skaičiumi. 

Prekybos ir pramonės Mi 
nisteris, (p). J. Šimkus. 

Už koperacijos Departa- 
mento Direktorių, 

(p) P. Šalčius. 
*) Koperatyvų sąjungos 

Įstatų pavyzdžių galima gau 
ti Koperacijos Departamen- 
te. 

SINGELIO NUTARIMAS. 
— Bala pagriebtų! Dar 

vienas knyplris ištruko. Rei-\ 
kia tam galas padaryti. Rei- 
kia arba apsivesti, arba nu- 

sipirkti adafą su siulu. 

KOMPLIMENTAS. 
— Leiskite ponia Ona su 

jumis pašokti ši klumpako- 
jį 

— O aš maniau, kad ta- 
mista manęs nepastebėjai? 

— Kurgi, tai reikštų buti 
zoologiškame sode ir sllo- 
niaus nepastebėtisi. 

MASXzlSl ES. 
1 — 

— Panele, pavelikite jus 
namon paiydetL 

— Jei tamisia dar daugiau 
lysi, tai aš 

— Ka gi j u s padarysite? 
— Aš parodysiu, kokius 

muskulus turi masažistes. 
II 

— Ar čionai reikalinga ma 
sažiste. 

— Taip, čionai. 
— Tai pasakykite ponui 

kad atėjo. 
— Bet ponas liepė tik tuo < 

inet jam pranešti, kaip gra- 
ži masažistė ateis- 

PADKjfM \S BE IŠĖJIMO. 
— Jei nš svečiuose paimsiu 

"apfaišiaus, tai pasakys, kad 
niekad aš namieje nevalgau, 

is noriu svetimo; jei pu neirn- 
: r.igaišiaas, tai sakys, kad piv 
iedžiau :',.r ?ek, kad jau netel- 
>a. 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
AMSTERDAM, N. Y. 

6 iųs Lietuvos kareiviams dra- 
bužius. 

Sekant pavyzdį kitų kolioni- 
ju ir pas mus susitvėrė Lietu 
vos Liuosybės Sargų būrelis. 
Ue jokios agitacijos susirašė 
jau 20 nariu, mat visi jaučia 
svarbu reikalo ir renkasi į bu- 
lelį bendratį darban. 

Pas jaunuolius yr^. noras 

lavintis fiziškai, bet iš pasi- 
kalbėjimų išnešiau įspūdį, kad 
kiekvienas tuojau keliautų 
Lietuvon ginti savo tėvynę, 
jei lik butų galima ten dasi- 
gauti. Pageidaujama, kad 

daugiau jaunimo dėtųsi prie 
šio būrelio, kas leistų bureliui 
imtis užmanyto darbo ant pia 
tespės skalės. 

Paskutiniame būrelio susi- 
rinkime apart kitų reikalų bu- 
vo skaityta p. Kaspučio straip 
snis, tilpęs "Lietuvoje," kuria- 
me raginama buvusius Suvie- 
nytų Valstijų kareivius paau- 
kauti savo drapanas Lietuvos 
kareiviams, kurie bekovoda- 
mi už Lietuvos laisvę, dažnai 

hgieturi kuo apsirengti. 
Susirinkusiems tokis užma- 

nymas labai patiko i** nutarta 
sunešti ir daugiau rinkti ka- 
reiviškų drapanų, kad prie pir 
mos progos pasiuntus tai ko- 
votojams už Lietuvos laisvę. 
Surinkti drabužiai R. K. pas 
mus jau baigiama tvarkyti. 

I\ J. Lalas. 

PEN N S YI -VAX ĮJOS LIE- 
TUVIAI KVIEČIAMI Į 

SEIMĄ. 
Pabaigė pasaulio karės, 

bet nepasibaigė Lietuvoje a ša 

rij ir kraujo tvanas. Lietu- 
vos nelaimėms galo nesimato. 
Lietuvos sunus deda ant Tė- 
vynės aukuro turtą, sveikata, 
gyvastį. Jie pasiryžę kovoti 
už savo teises ir Laisvę dar 

ilgai, ilgai, tol kol laimės ar 

žus. Amerikos Lietuviai irgi 
gelbsti Lietuvr bet neužtekti 
na i, nepilnai. Retkarčiais jų 
širdis suliepsnoja. Tėvynės 
meile, bet paprastai nusimini- 
mo, abejojimo, užmiršimo le- 
dai mus kankina ir žudo. Nu 

siminimas, pakrikimas yra tai 

klidieji Lietuvos neprieteliai. 
Gi seimai, susirinkimai, nuta- 

rimai, propaganda yra galingi 
ginklai Lietuvai gelbėt'. Ne- 
tik platųjį pasaulį turime įtik- 
rinti, kad Lietuva reikalauja 
Neprigulmybės, bet labiau dar 
savo tarpe turime sukurti šven 

tą Laisvės troškimo ugnį, kad 

nebūtų tarpe nei vieno atša- 
lėlio šiaudinio lietuvio. 

Tomis mintimis ir troški- 
mais vaduodamiesi keliolika 
Luzerne's ir SchuylkiTo pa- 
vietų visuomenės veikėjų su-| 
sirinkę Hazleton'e Rugpjūčio j 
31 d. nutarė šaukti Peunsylva- 
nijos valstijos Lietuvių Seimą 
į Mahanoy City, Pa., Rugsėjo 
1 d. (Labor Day). 

šeinio tikslas Lietuvos i\e- 

prigulmybes, Šelpimo ir atsta- 

tymo reikalai. Tarp manomų 
pasiūlyti seimui svarstyti daly 
kų yra šie: 1, Protestas priei 
vis naujus Lietuvos nepriete- 
lius. 2, Raudono Kryžiaus rė- 

mimas. 3, Kareivių organiza- 
vimas. 4, Lietuvos moksleiviu 
šelpimas. 5, Šelpimas Lietu- 

-vos per Tautos Fondą ir kito- 
'kais budais ir t. t. — Į seimą 

nutarta kviesti visas lietuvių 
organiazcijas, kad siųsti pc 

J-mą atstovu nuo kiekvieno 
10 narių. Organizacijas nu- 

tarta kviesti atskirais pakvie- 
timais, bet jeigu del kurių nori 

priežasčių, kokia jiors drau- 

gija laiško negautų, tai šis at 

31 šaukimas spaudoje tebuni< 

pakankamu užkvietimu. 

Išrinkta Seimo Rengimo 
Komisija. Žemiau pasirašę 
minėtos komisijos nariai, šiuo* 
mi kreipiasi į Pennsylvanijos 
Lietuvių visuomenę, prašyda 
mi maloniai išgirsti šį atsišau- 

kimą ir sukrusti visomis pa- 

jėgomis, kad sumanytasai sei 

| mas pavyktų. Nauda jo ne- 

abejotina, bet bus didesnė, jei 
!gu susi važiuos daugiau ir su 

manesnių delegatų. Lai gy- 
vuoja Lietuva, lai pražūva jos 
priešai. Lai gyvuoja Pennsvl 
vanijos Lietuvių Seimas. Mel- 
džiami visi į prakilnų Lietu- 
vos gelbėjimo, susirinkimą. 

Pirm. Kun. J. Valaitis. 
Yice-pirm. P. V. Gibaitis. 
1 Sekr. Kii/i. P. Gudaitis. 

II Sekr. L. Vasaitis. 

YVORCESTER, MASS. 

Puikus Pikninkas. 

Nedėlioj, rugp. 10 d., atsi- 
buvo ''Aušreles" pikninkas 
ant Limfliet farmos. Iš ank- 
sto jau buvo prižadėta daugy- 
bė visokių įvairumynų ir ren- 

gėjai išpildė savo prižadus. 
Publikos prisirinko daug, visi 
žaidė ii" dainavo lietuviškai, ir 
linksmai laiką praleido. 

Buvo ir \Vorcesterio Lietu- 
viu Benas, kuris labai gražiai 
pagriežė visokių dalykėlių ir 
visiems įtiko. Kada benas pa- 
baigc pirma dalį savo progra 
ino choras susirinko po me- 

džiu ir padainavo keletą dai- 
nelių, kaip tai: ''Einu per dva- 
relį." "Kada noriu verkiu;" 
o vyrų choras padainavo: Liū- 
dnas Varpas," "Tamsioj Nak 
telėj," ir "Oi broli, broli." 
Ant pat galo visas choras su- 

giedojo. "Lietuva, Tėvynė 
Mušu." 

c 

Viskas gerai pasisekė, tik- 
tai vienas dalykas yra papeik- 
tinas ir kurį jau seniai reikė- 
jo pažymėti, tai yra, kad vyrai 
publikoje, gieoant Lietu- 
vos himną, nenusiima kepurių. 
Aš tą jau nuo seniai patėmi- 
nau ir išrodo labai negražu, 
ypač pašaliniems arba svetini 
taučiams. 

, 
Po dainų, buvo prisižadėję 

kalbėti kalbėtojas iš kito mie 
sto apie Lietuvos Atstatym > 

Bendrovę, bet dėl nekuriu prie 
žasčių, jis negalėjo pribūti, ir 
jau binfo pervėlus laikas pa- 
kviesti kitą. Taigi, p >nas Če 
kauskas, S. A. B. įgaliotinis, 
ir pirmininkas YVorcesteri-j S. 
A. B. skyriaus, pasiteisino- dėl 
kalbėtojaus nepribuvimo ir 
perstatė Zatavecką, antrą S. 
A. B. įgaliotinį, kuris puikiai 
paaiškino B-vės tikslus, ir pa- 
pasakojo kiek gero ji yra, pa- 
darius ir kaip reikalinga yi'a 
ją remti, nes tautai yra daug 
geriau, kada jos ekonomių' 
judėjimas yra savo žmonių 
rankose. 

i-'o prakalbti, žmonės pakri 
ko būreliais, ir vieni dainavo, 
kiti žaidė, o dar kiti klausės be 
no, kuris vėl šį ta pagriežė. 

jAbelnai imant, viskas gerai 
į nusisekė ii* tai buvo vienas iš 
(puikiausių pikninkų šio sezo- 
no. Už poros savaičių, benas 

I vėl mano surengti pikninką 
kartu su "Aušrele" ant tos pa- 
čios vietos (jei bus galima) ii 
padaryti dar didesr.į triukšmą 

J uosytė. 

BUSINTIS FiNANSISTAS į Turtingas dėdė nori> pa- 
dovanoti savo deviniolikos 

įmetu ainiui5kiek pinigų. De 
^ lei to jis išsiėmė, vieną-po- 
įpierinę penkdoli arinę,o ki- 
tą auksinę i** sako: 

Į — Išsirink kokį nori. 
— Duok auksinų tik su 

•/vyniok,į tą.popierėlę, —af- 
j sakė. jaunikaitis. 

Iš ŠIAULIŲ APIELiN- 
K£S. 

P-s F. A. Juozapaitis gavo 
laišką nuo savo giminių iš 
Šiaulių apielinkės. Laiškas 
nušviečia lietuvių padėji- 
mą ii* upą, todėl jį talpina- 
me ištisai: 

Sauginiai birž. 15, 1919. 
Barngus Peliksai! 

Siunčiam jums beveik k?s 
sąvaitė laiškus, tai vienas, 
tai kitas, bet nuo jųs lau- 
kiam ir negalim sulaukt. 
Surašėin kokias bežino jom 
naujienas ir vėl kartojam iš 

naujo, gal sakome, jau ne 

.tą, tai kitą laišką vis gaus. 
Net m§s manom, kad jųs 
laiškus gaunat, bet tik pas 
mus del netvarkos ir iširi- 
mo iš Amerikos korespon- 
dencija dar neateina. Klau 

'siam Šiauliuos ant pašto ar 

nėra iš Amerikos korespon- 
dencijos. Atsako "nėr". 
Įmetame laišką ir vėl lau- 
kiam. 

Pas mus dabar gyvenimas 
pradeda eiti j senąsias vė- 
žes. žmones juda, kruta, 
stato triobas, taiso kas bu- 
vo karės sunaikyta. O su- 

naikyta buvo labai daug. 
Augina gyvulius plėšia su- 

žėlusius dirvonų laukus. 
Stengiasi kuodaugiau išart 
ir pasėt. Prie vokiečių sė- 
davo tik tiek. kad sau už- 
tektų, sako: "Voketys vis 
tiek atims", bet dabar kas 
kita, męs patįs suvalgysime. 
Nebreik grudų ar mėsą į 
žemę kavoti ir pudyt. Jei 
ką musų -valdžia ima, tai ge 
rai u^-noka. Del savųjų vi- 
si su ukvata duoda. Kainos 
valgomų daiktų ima mažė- 
ti: rugių pūdas 17—18 rub- 
lių, o bolševikų laikuose 
buvo 30 rublių. Miežių pū- 
das dabar 12 rublių, avižų 
— 10 rublių. Bulvių pūras 
10— 12 rub. Bulvės buvo po 
20 rub. Lašinių svaras ?—8 
rub. Sviesto — 5l/j — 6į/o. 
Apynių 7—8 rub. Duonos 
svaars 70—80 kapeikų. 

Parvežtus miltus iš Ame- 
rikos parduoda po 05 kap. 
svarą. Labai brangus gyvu- 
liai, drabužiai ir avalinė. 
Tikimės ant rudens viskas 
atpigs. 

Javai ant laukų išrodo ge 
rai. Puikus rugiai, gražios 
pievos, gerai imas vasaro- 

jus, labai žydėjo sodai, yra 
pakankamai lietaus. Vasa- 
ra lyg šiol vėsi. Aplamai 
paėmus duonos užteks, ga- 
lėsime pasidalinti ir su lie- 
tu; iais rytiečiais, kuriuos 
bolševikai labjaus nukama- 
vo. Taigi į ateitį žiūrim drą 
siai; bolševikai jau baigia- 
mi varyt iš Lietuvos. Vie- 
nas rupesnis — sostinė Vil- 
nius. Bet gal susiderėsime 
su lenkais del jos; nesusi- 
deresime - te teis ginklas. 

Musų kariumenė auga ne 

dienomis bet valandomis. 
Lietuva pilna vyrų-aržuolų, 
tik reikia ginklų ir pinigų. 
Mobilizacija eina tvarkiai ir 
gerai. Dvasia kariumenės 
laba: pakilusi ir bolševikai 
musų kariumenę stato augš- 
čiau už vokiečių. Vokiečiai 
vengia fronto ir stumdos 
tžpakalyje, kur plėšia žmo- 
nes ir girtuokliauja. Su lie- 
tuviu kariumene vokiečiai 

*• 

šnairuoja atsitinka susirė- 
mimų ir su ginklais; Jie 
vis dar tebejaučia es% po 
nai' Lietuvoje!?? 

Pas mus eina gandai, kad 
'75,000 lietuvių kareivių pa 
reina iš Amerikos išlupt 
kam reikia kailį. 
Petrauskas' Antanas ir t Sin 

kus Jurgis: 

| TAUTOS FONDO 
VALDYBA!. 

Mihvaukee, Wis., 
9 birželio 1919. 

Gerbiaimieji:— 
Męs Taut. Fondo 72 sky- 

rius Miiwaukee laikytame 
susirinkime birželio 9 d. 
1919, vienbalsiai nutarėmo 
pareikalauti "iš Taut. Fon- 
do Centralės Valdybos, kad 
kuogreiciausiai butų išsiųsti 
pinigai, (tai yra Amerikos 
lietuvių aukos) ten. kur jie 
skirti, tai yra į Lietuvą šel- 
pimai nukentėjusių nuo ka- 
rės. Aukų dabar randasi 
apie 150 000 dol. Taut. Fon- 
do kasoje. 

Dabar jau galima siųsti 
pinigus i Lietuvą ir negali- 
ma išsikalbėti, kad to pa- 
daryti negalima. 

Antra męs reikalauja- 
me, kad butų išduota at- 
skaita jeigu ir išeigų, taipgi 
ir iš vcikmo Tautos Fondo, 

Trečia — męs reikalau- 
jame, kad šitas raštas bu- 
tų patalpintas "Garse" ir ki 
tuose laikraščiuose. 

Rezoliucijos komisija: 
J. A. Saukus, 

Pirm 
y 

A. Paplauskas, 
Rast., J°s. Jasulevičius, 
Ižd., Peter Vaivada. 

I I • 

Redakcijos prierašas. 
Šiam laiškui męs duodame 
vietą dėlto, kad ir "Garsas" 

j ir "Draugas" atsisakė patal- 
| pinti šio nekalto reikalavi- 
mo. "Garsas" ir "Draugas" 
juk galėjo patalpinti ir pri- 
rieti paaiškinimą kaip ištik- 
ro dalykai stovi, bet vetoje 
to p. Šimutis tą straipsnelį 
išvadina persilenkenčiu su 

teisybe. "Drg." redaktorius 
pataria, tą visą dalyką pa- 
siųsti T. F. seiman kartu su 
atstovu. 

Tie visi pasiteisinimai, tai 
tik budai, kad neįdėjo to ras 

telio laikraščiuosna, juk Tau 
tos Fondas, berods yra vie- 
ša įstaiga, tai kodėl nelei- 
džiama apie jį viešai kalbė- 
ti. 

KONGRESMONAS PRIŽA 
DA REMTI LIETUVOS 

REIKALUS. 

į P-as J. S. Bandv^n, iš Ke- 
!nosha, Wis. pasiuntė savo 

Jistrikto Suvienytų Valsti- 
jų Atstovų Buto nariui C. 

į E. Rondall laišką Washing- 
tonan prašydamas paremti 
Lietuvos Neprigulmybę. Ne- 
ilgai trukus Atstovų Buto 
narys C. E. Rondall prisiun- 
tė ponui Bandonni eskančio 

I turinio laišką: 

Gerbiamas Tamista: 

"Tik ką aplaikiau jūsų 
laišką kaslink Lietuvos si- 
tuacijos Aš užtikrinu jus, 
kad man bus smagu patyri- 
nėti jusų nurodytus daly- 
kus ir atkreipti mano aty- 
dą, kuomet tie reikalai bus 
perstatyti Atstovų Butui. 

"Aeiuodamas Jums už at- 
kreipimą mano domos | mi- 
nėtus reikalus pasielieku" 

Su tikra pagarba, 
C. E. Rondall. 

Šis pąvyzdis parodo, kad 
lietuvi a ture tų .nieko neTau 
kiant kreiptis- prie' savo diš- 
trikto kongresmonų, pra- 
šant paramos Lietuvos reika i 
lams^ Kuo/ daugiau kon- 
gresmonų bus užinteresuotų 
Lietuvos klausimu, tuo len- 
gviau bus lietuviams atsiek- 
ti pageidaujamą tikslą, re- 

miant 'Lietuvos žygius už 
savo'- laisvę; 

SEIMAS. 

Lietuvių Technikų-Mechant- 
kų-Amatninkų. 

Įvyks 31 d, Rugpjučio lr 
1 d. Rugsėjo (Labor Day) 
1919. 

Lietuvių Mechanikų Są- 
ryšis turėjo didelį viešą 
amatnikų susirinkimą 3 d. 
Rugpjučio, Broklyn, N. Y. 
ir nutarė šaukti Mechanikų 
Seimą reikalui sujungimo 

Technikų-Mechanikų, kad 
įsteigus fabriką geležies į- 
rankių ir mašinų, išdirbi- 
mui, jei ne čia tai Lietuvoj, 
kur bus plačiausia dirva. 

1 iiaci pradėti darbą rei- 
kia nuodugniai savo jiegas 
patirti ir tą klausimą pla- 
čiaus išgvildenti. 

Todėl geležiniu įrankių ir 
mašinų išdirbėjai ir kitokie 
geležies ir medžio mechani- 
kai jusų priešakyje didžiau- 
sia ateitis. 

Kurie dalyvausit seime, 
malonėkit jeigu galėsit, pra- 
nešti iš anksto, keletą dienų 
LHuvių Mechanikų Sąry- 
šio Raštininkui, J. Kripaitis, 
120 Grand St., Brooklyp, N. Y. Kurie nedalyvausit, 
turėdami naudingų patari- 
mų ar sumanymų, malonė- 
kite prisiųsti. 

Seimas prasidės nuo 10 
valandos Nedėlios ryte, 
Rugpjučio 31 d, svetainėje! 
Lithuanian American Citi- 
zens Club, 803 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. (arti Wil- 
liamsburg tilto). 

Kviečia visus varde Sei- 
mo Rengimo Komisijos, 

Pirm., Inž. V. Vaitkui, 
Raštinink., J. Kripaitis 

KARĖS APSAUGA IR PA 
LIUOSAVIMAS IŠ KARIU 

MENĖS. 

Sulyg autoriteto duoto 
Karės Rizikos Apsaugos Ak 
to, Skyriuje 13, yra išleista 
sekanti reguliacijai 

1) Kada žmogus paėmęs 
apsaugą sulig išlygų Karės 
Rizikos Apsaugos Akto, at- 
sitraukia iš militariškos ar 

jūreiviškos tarnystės del prie 
žasčių, kurios nepertraukia 
apsaugos tęsimas, mėnesi- 
nės mokesnis, kurias jfeigu 
jis butų pasilaikęs tarnystė- 
je butų reikėję mokėti pas- 
kutinę dieną mėnesio, kuria- 
me jis pasiliuosavo, dabar 
reikės mokėti pirmą dieną 
kiekvieno mėnesio skaitant 
nuo dienos jo pasiliuosavi- 
mo< Mokesnis mokama pir- 
mą diena mėnesio, galima 
mokėti, kurią nors kitą die- 
rą, ir tuo žvilgsnių mokės* 
nių mokėjimo laikas bus 
pratęstas. Jeigu mokesnis 
dar nebus užmokėta pasibai 
gus laikui, apsauga nupuls 
ir užsibaigs. 

Kiekviename atsitikime, 
kur sugrąžinama visa arba 
dalis nupuolusios ar užsioai 
gusios apsaugos, galima iš- 
pildyti aplikaciją, ant ku- 
rios pasirašius reikia palikti 
Karės Rizikos Apsaugos 
Biure, ir tokiu budu atsinau- 
jins mokesnis sugrąžintos 
apsaugos ant vieno mėnesio 
ir taippat mažiausiai vieno 
mėnesio mokesnis ant sugrą 
žintos apsaugos. Atsiti- 
kimuose, kur turint apsau- 
gą norėtų parmainyti savo 

nupuolusią apsaugą jis turi 
uždėti savo' mokesnį ant vie-' 
no\: mėnesio tiek,: kiek 

į jis mano apsau'gą sugrąžinti 
'arba permainyti taip. pat-į- 
^ mokėti pirmą mokesni per-J 
i mainytos apsaugos 

3) Nupuolusią ir užsibai- 
1 gusią,apsaugą galima sugrą. 
žinti bėgyje 18 mėensių nuo 

paliuosavimo laiko, bet tik- 

tai su ta išlyga, kad turin- 
tis apsaugą yra sveikas taip, 
kaip buvo pasiliuosuodamas 
arba kada užsibaigė pratęs- 
tasis mokesnių laikas, žiū- 
rint kuris yra vėlesnis, ir 
taip pažymėti savo aplikaci- 
joje, tokiu budu apsauga 
sugrąžinama po 18 mėnesių 
nuo paliuosavimo, jeigu to- 
ki apsauga nėra nupuolus 
daugiau, negu metus, su 

sekančiomis išlygoms: 
a) Bėgyje trijų mėnesių 

po pirmojo patęstojo mo-1 

kėjimo laiko, jeigu turintis • 

apsaugą yra sveikas taip, 
kaip buvo užsibaigiant pra- 
tęstam laikui, jei taip pa- 
žymi savo aplikacijoje* 

b) Laike vienuolikos mė- 

nesių po pirmo pratęsto mo- 

kėjimo laiko jeigu turint! 
apsaugą yra sveikas taip, 
kaip buvo užsibaigant pra- 
tęstam laikui ir jei su tuont 
priduoda formališką rapor- 
tą gero gydytojaus paro- 
dant teisingumą viršminėtij 
dalykų taip, kad patenkinti 
Karės Rizikos Apsaugos Di 
rektorių. , r..\ 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, L«nty, Romų ir Stogam3 Poplerio 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul ctuoų iš vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003*3039 60. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. 

IvliBKKTY BONDS 
Męs perkamo Liberty Bond* a /—-v \ r T 
pilrig "Canh"' vertę. Atnešldte /tl vŽ!5 J_ X 
ąrt. J G. sackheim & co. 
Atdara kasdien nuo 9—9 y 
Utarnlnlials Ketvergais ir lo3^ RillV/auke Ave. 
Subatomis 9—9. tarpe Wood Ir Paulina gatvių? 

Iškilmingas Piknikas 
rengiamas G v. D. L. K. Vytauto 

Ned., Rugpįučio-August 19, 1919 
LEAFY GROVE, Willow Springs 
Pradžia 10 vaL ryto. Inžanga 25 tentai. 

Vcvbiamicjis Daug triūso Padėjom prisirengimui dėl šio 
pikniko, norėtume, kad kiekvienas lietuvis ir lietuvaiti 
pasinaudotų. Dedame z'isas pastangas, kad atsilankę pra 
leistų linksmai laikę ir turėtų didelį linksmumą prisimin 
t; valandas, kokias su mumis praleido PASTABA DAR 
J3lXI.Xfe.AMSs Susirinkite i Sv. Kryžiaus par svCt. 

prieš 9 vai. iš ryto, iškur trokas nuves į daržą. Komitetas 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir Vaikinų siuati ir overkotal, padarjtl ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunų vailtinų siutai ir overkotal nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiaū 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo, 
Mę3 turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $fc.j0 ir augščla.u 
FuJI dross> tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. 
Krautuvo atdara kas vakarą iki 9. Nedėllomis iki 6 vaL po pietų. 
Sub&tomis iki 10 ralandai vakaro. 

s. GORDON 
Insteieta 1903 1415 SO. HALSTED STREET 

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

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

FOREiGN DEPARTMENT 
111 W. Monroe St., 401 Harris Trust Bldg., 

Chicago, 111. 

—— ———— iimir ——mm~~■ 1——— — 

i^LEETUVOS 2ERSLAPIS. 
yp: w^aMunewTTir*mmmmmm 

ORIGINALAS S''TEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestuts ir miestelius, gelž- 
ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų. kalbas. 

ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda Iš 8 dalių. 

1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 

3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po.Algirdu ir Keistučiu (1343—1377). 
*-.)' Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1430). 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą.. 
8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x3o colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan »St. Chicago, 111. 



VIETINĖS ŽINIOS 
CICERO, 1LL 

Kaip visur taip ir pas 
mus žmonės juda, kruta Lie 
tuvos labui, kaip kas tiktai 
išmano. Viename susirin- 
kime buvo pakeltas Lietu- 
vių Raudono Kryžiaus klau 
simas. Paaiškėjo, jog čia 
turime skyrių, kuris vadi- 
nasi "Lietuvai Gelbėti Dr- 
ja", nes Amerikoje yra Ame 
rikos Raudonas Kryžius ir 
panašio vardo vartoti ne-i 
galima. 

Viena ypata labai daug 
kalbėjo apie lietuvių poli- 
tiką ir galų gale nupeikė vi- 
sas lietuvių partijas ir net 
Lietuvai Gelbėti Dr ją, sa- 

kydamas, buk ta draugija 
yra sutverta tiktai sumany- 
tojų naudai. Tai matote, 
kokių žmonių randasi tar- 
pe musų. Butų geriau jei 
toki žmonės laikytų uždarę 
savo burnas. 

Musų kuniginiai išgirdę, 
kad CLeyo susitvėrė Lietu- 
vai G e/r M i Dr.os skyrus, 
sukruto ir pracėjo rėkM, 

• kad jie tokį darbą jau senai 
varo. I 

Tas jų darbas man yra 
visai nesM]/> antamas. Jie; 

vartoja Amerikos Raudojo 
Kryžiaus ženklus ir juos 
žmonėms pardavinėja po 
$1. Tie doliariai eina į 
Tautos Fondą. Čia neaiš- 
ku, ar pinigai yra var- 

tojami tam tikslui, kokiam 
jie yra renkami. 

Butų malonu pamatyti 
laikraščiuose visų fondų at- 
skaitas. Jei fondai visų 
sriovių duos žmonėms tik- 
ras atskaitas, bet ne tokias 
kaip iki šiam laikui duoda- 
vo, tai dings vkokie užmė- 
tinejimai tarpe žmonių. 

Dabar pas mus eina dide 
lis bruzdėjimas, kad pasta- 
tyti ko-operatyvį namą su 

atsakančia svetaine. Tai 
yra bendras visų lietuvių 
reikalas. Svetainė mum3 

neatbūtinai reikalinga. Nie 
kas to negali užginčyti. Vi- 
si prisidėkime prie to pra- 
kilnaus darbo ir padėkime 
pagal išgalę! 

Teisingas. 

IŠ LIETUVAI GELBĖTI 
DR-JOS GYVENIMO 
Lietuvai Gelbėti Dr-jos I 

2-ro skyriaus Komiteto pa- 
sistengimas vėju nenuėjo. 
Komitetas padėjo daug 
truso prakalboms surengi- 
mui rugpjueio 8 d. ir buvo 

permatoma, kad bus daug 
naudos. Ant nelaimės p. 
M. Meldažio svetainės sa- 

vininkas iškirto negražų 
šposą. Išrandavojęs svetai- 
nę viršminėtam komitetui, 
nieko jam nepranešęs, vė- 
liau tą pačią svetainę ta- 

me pačiame vakare pavedė 
kitam susirinkimui. 

Žmonės atėjo pasiklausy- 
ti prakalbų ir rado užimtą 
svetanę. Tai nesmagus atsi- 
tikimas ir panašus dalykai 
tur but tik pas lietuvius ir 
atsitinka. 

L. G. D. antro skyriaus 
komitetas matydamas būti- 
nai svarbus reikus ruošia 

prakalbas subatoje rugpju- 
čio 16 d., Meldažio svetai- 
nėje, 2244 W. 23rd PI. Va- 
karas prasidės lygiai žint 
7:30 vakare. 

Tikimės, kad visuomenė 

supras musų gero noro pa- 
sistengimus ir skaitlingai 
atsilankys į mtisų vakarą. 

Komitetas, 

APIPLĖŠĖ AUKSINIU 
DAIKTŲ KRAUTUVĘ. 
Plėšikai pavogtame auto- 

mobiluje vakar užpuolė ir 
apiplėšė Trumano auksinių 
daiktų krautuvę, 1608 W. 
Chicago Ave. Briliantų pa- 
imta $500 vertės ir $75 pi- 
nigais. 

VARGAS SKERDYKLŲ I 
DARBIIN1NKU. 

Teisėjas Alshuler, kuris 
tarpininkauja tarpe skerdyk 
lų savininkų ir jų darbinin- 
kų gavo nusiskudimą, kad 
merginos, kurios dirba pas 
Libby, McNeil & Libby gau 
na nuo 95c iki $1 per die- 
ną tiktai. Prie tokių sąly- 
gų darbininkės negali at- 
sakančiai gyventi — ir mer- 

ginos silpnesnio charakte- 
rio turi pulti doriškai. 

DR-STĖ PALAIMINTOS 
LIETUVOS PAGELBA NA 

RIAMS 
Savo mėnesiame susirinki- 

me, rugpjučio 10 d., tarpe ki- 
tų draugystės reikalų primin- 
ta ir apie tos narius, kurie da- 
bartiniu laiku išėjo su savo 

bendradarbiais į kovos lauką, 
kad išgavus sau geresnį duo, 
uos kąsnį. Trumpai apkalbę-į jus nutarta iš draugystės iždo; 
paaukauti $25 tam tikslui.! 
Apart to draugystės nariai iš] 
liuosos valios aukavo sekan- 
čiai : 

A. Piliackas, K. Gurinąs po 
$5; A. Malinauskienė $2.50; 
J. Celkis, B. Lubinas, F. Buo- 
zis, j. Runta, A. Benesiunas, 
K. Meškauskas, J. Pranickas, 
S. Norvidas, K. Kalina, F. 

Mickliu—po $1; P. Petraitis, 
I. Bi.tautas, J. Andruška, J. 
Malinauskas, A. Virbai, J. 1 

-1 Kriscehunas, A. Marcinkus, 
V. Alelitinas, E. Balčaitis, ir 
J. Blauzdis—po 50c.. Smulkių 
aukų surinkta 65c. Visų au- 

kų surinkta $29.15. Su drau- 
gystes auka viso labo pasida- 
rė—$54:15. 

I komitetą aukų paskirsty- 
mui išrinkta—B. Liūnas, K. 
Meškauskas ir K. Gurinąs. 
Taipogi nutarta reikalui pri- 
ėjus sušaukti nepaprastą susi- 
rinkimą, kad suteikti didesnę 
pagelba. 

Palaimintos Lietuvos Dr- 
stė suteikia pagelbą, mirties, 
ligų. bedarbių ir kitų nelaimių 
atsitkimuose. Kiekvienas lic 
tuvys privalo prigulėti prie to 
kios draugijos, nes jisai bus 
aprūpintas jam nelaimei at- 
sitikus. Visi, kurie nori pri- 
gulėti prie musų draugijos, 
ateikite į Malinausko svetai- 
nę, 1843 So. Halsted gatve. 
Draugystės susirinkimai atsi- 
butia kas antrą nedėldienj kiek 
viename mėnesyje. 

I. Žilinskas. 
Pastaba.—Dr-stės nariai, 

kurie neatbūtinai reikalauju 
pagelbos, tegul ateina į dr-tes 
susirinkimą seredoje rugpjLi- 

čio 13 d., tarpe 7tos ir 8tos 
vai. vakare. Komitetas su- 

teiks pagelba pagal išgalę. 
/. Z. 

PO PENKIŲ GRĄSINIMU 
NUSižUDO. 

Richard Swanson turėjo 
paprotį rodyti savo pačiai 
oxaliko rūgšties bonką ir 
sakyti:— 

"Nusinuodysiu! Iki pasi- 
matymo!" Pirmą sykį ka- 
da Swansonas tą pasakė, 
jo pati ir du vaikai apalpo 
iš išgąsčio. Swansonas juo- 
kėsi iš jų. 

Antras grąsinimas turėjo 

mažiau įtekmės ant šeimy- 
nos. 

Ant penkto grąsinimo šei 
myna neatkreipė jokios aty 
dos. 

Pati nesulaukdama Swan 
sonon nuėjo j jo kambarį. 
Kambaryje ji atiado negy- 
vą su tuščia bonka, kurią 
jis visą laiką grąsino sei- 
munai. 

GAISRAS ANT BRID- 
GEPORTO 

Sudegė p. J. Bagdono 
krautuvė 3151 So. Halsted 
gatvė. Krautuvėje buvo 
daug visokios rūšies paveiks 
lų. Gaisro priežastis kol kas 
dar nežinoma. Pon. Bag. 
dono nėra Chicagoje. Die- 
ną prieš gaisrą jisai išvažia 
vo į Wisconsin valstiją. 

Sakoma, kad gaisras pa- 
darė daug nuostolio. 

M. K. 

36-TA RASINIU R1AUSIU] 
AUKA. 

Pavieto ligonbutvje mirė 
J. Schott, 33 metu, nuo 

žaizdų. Liepos 30 d., jisai 
buvo perdurtas peiliu. Pa- 
gal policijos nranešimą — 

Schott užtiko meksikoną 
Blanco ant kampo 44-tos 
ir Ashland gatvių. Paėmus 
meksikoną už judveidį, 
Schott bandė jį mušti. Me- 
ksikonas tuojaus ištraukė 
peilį ir perdūrė Schottui 
pilvą. 

Blaco yra laikomas kalė- 
jime po $2,500 bondsų. 

Tai yra 36-ta rasinių riau 
šių auka. 

LIETUVAI GELBĖTI 
DR-JOS 17-TO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS. 
Rugpjučio 12 d., Wod- 

mano svetainėje, ant Bridge 
potro, įvyko L. G. D. 17-to 

skyriaus susirinkimas. Ja- 
me dalyvavo gana didelis 

publikos skaitlius—metinių 
narių taip pat ir rėmėjų. 

Pirmininkui.. Šatkauskui 
atidarius susirinkimą, bu- 
vo skaitytas iš skyriaus nuo 

liepos 30 iki rugpjučio 12 i 
veikimo raportas. 

Publiką raportą vienbal- 
r ai priėmė ir užgyrė. 

Vėliaus skyriaus pirminin 
kas paprašė p. R. Adžgį, 
"Lietuvos" dienraščio redak 

torių, ir adv. F. Bradčiulį 
pakalbėti. 

Abu kalbėtojai nuosek- 
liai paaiškino labdarybės 
naudą ir jos reikalingumą, 
ypatingai šiądien, kada Lie- 
tuva tiek kenčia. Kaip tik 
Lietuvai Gelbėti Dr-ja ir už 
siima tuo prakilniu darbu. 

Ant galo buvo išduotas au 

kų rinkėjų ir narių užrašy- 
tųjų raportų. 

Per p. Tamą Janulį prira- 
šytos sekančios ypatos: 

A. Lenskas $2.00 
V. Sedimiutė $2.00 
J. Yagminas $2.00 
F. Valančius $2.00 
S. Kamaika žydas $5.00 
T. Janulis $1.00 
O. Petrauskas $2.00 
J. Lucaitis $3.00 
M. Čeladinas $2.00 
V. Katkevičius .. $2.00 
S. Lakas $2.00 
D. Jamkaštas $2.00 
A. Jonikas $2.00 
X $2.50 

Viso $31.50 
Per Šidlauską prirašyta 

sekančios ypatos: 
F. Karsauskas $2.00 
A. Jučus $2.00 
L. Mockus $2.00 
K. Krasauskas $2.00 
D. Jucis ..- $2.00 

Vysk. Valančausko Drau 
gija $2.00 

Viso $12.00 
Per p. V. Dimšą prirašy- 

ta sekančios ypatos: 
Burneika $2.00 
T. Aniunas $2.00 
P. Paulauskas .... $2.00 
Per p-nią Jablonskienę 

prirašyta ir suirnkta sekan- 
čiai: 

S. Jablonskis $2.00 
D. Ncdvas $2.00 
K. Pilipėnas > ... $2.00 
F. Budrikas $1.00 
J. Baškauskas $1.00 
J. Dabeikis 50c 
D. Červinskas $1.00 
V. Erzbesevičius .. $1.00 
N. Latinauskas 25c 
R. Masinkevičius ..$1.00 
J. Martinaitis .. $1.00 
J. Meiliūnas .... $1.00 
S. Meiliūnas $1.00 
O. šelkiene $1.00 
Petkus 75c 
D. Mėžis $1.00 
Per Simano Daukanto 

Dr-stės pirmininką p. Ta- 
muliuną $25.00 j 

Viso labo $95.00. 

.CHICAGOS TARYBOS 
KOMITETO SUSIRIN- 

KIMAS. 
Chicagos Lietuvių Tary- 

bos Pildomojo Komiteto po 
sėdis įvyks šiądien, rug- 
pjučio 15 d., Wodmano sve 

tainėje. 
Posėdis atsidarys už- 

baigus Varpo Komisijos rei- 
kalus, kurių, kaip sakoma, 
yra nedaug. 

Apsvarstymui yra reika- 
ali, surišti su keturių tautų 
lygos kongresu, kuris atsi- 
bus New Yorke, rugsėjo 2 
ir 3 dienose; taipgi jau bus 
atspausti mandatai ir Ta- 

rybos taisyklės. 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Laisvės Kliubo 

mėnesinis susirinkimas tu- 

rėjo buti rugpjučio 2 d., 
bet iš priež?sties svetainės 
uždarymo neįvyko. 

Sek mtis susirinkimas bus 
subatoje, rugpjučio 16 d., 
lygiai ant ? :30 vakare, Ma- 
želiausko svetinėje, 3259 
So. Union Ave. 

A. Kvederas, Pirm. 
J. Šarkaitis, Rašt. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuviškas Teatralių Kliu 

ba9 "Lietuva" laikys savo 

mėnesinį susirinkimą pėt- 
nyčioje, rugpjučio 15 d. ly- 
giai ant 8-nių vakare, Šv. 
Kryžiaus parapijinėje sve- 

tainėje, 46-ta ir Wood gat- 
vės. 

Malonėkite visi pribūti į 
šį susirinkimą, nes turėsime 
daug dalykų apsvarstyti ir 

taip pat dalinimą naujų vei- 
kalų rolės. 

T. Stasiu) is, Pirm., 
T. Vaičis, Rast. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 

jau įsteigė 
Lietuvos Atstatymo. 

Bendrove. 
EXPORTO IR IMPORTO 

SKYRIŲ. 
SIUSTI TAVORUS I 

LIETUVĄ. 
Lietuvoje bus įsteigtas 

3xporto ir importo skyrius 
prie p ortų: Klaipėdoje ir 
Liepojuje. 

I Lietuvą siunčiamas va- 

žiuoti exporto ir importo 
reikalais V. K. Račkauskas. 

Milijoniniai užsakymai iš 
Lietuvos jau pasiekė Ame- 
riką. 

Lietuvos Atstatymo Bend 
rove išpildys užsakymus del 
Lietuvos, 

LIETUVOS ATSTATY- 
MO BENDROVĖ atliko di- 
deliausį darbą del Lietuvos, 
štai ką rašo "Lietuva" (iš 
Kauno) apie Lietuvos At- 
statymo Bendrovės darbus: 

"Iš pradžios platesni 
darbą trukdė užsienių va- 
liutas stoka (stoka pini- 
gų iš užsienio) kas da- 
bar liko jau prašalinta, 
nes LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENROVDĖ 
AMERIKOJE NUPIRKO 
BANKO AKCIJŲ UŽ 1 
MILIJONĄ AUKSINIŲ 
ir dar apsiėmė išparduoti 
už 2 milijonų Auksinų 
Amerioks Lietuvių tarpe. 

Gautoji užsienio valiuta pa- 
lengvins Bankai užsienio 
operacijas: atlikti išmokeji-į 
mus, prekių supirkimus ir 
it" 

_ 

Paremkime Liėčuvos val- 
stybę dar daugiau. F irkite 
Lietuvos Atstatymo serus, 
kad butų galima tuoj išmo 
keti kiti milijonai auksinų 
Lietuvos valdžiai. 

Dabar laikas remti Lietu- 
vos vtlstybę, dabar laikas 
ją statyti. 

Broliai ir sesers stokite 
visi kaip vienas darban del 
Lietuvos Laisvės. 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovė pirmoji pagelbėjo Lie- 
tuvos valdžiai, pirmoji at- 
statymo darbą pradėjus tu- 
rės visur pirmenybę. 

Šią sąvaitę įssiunciame 
visems dividentus už pirmą 
pusmeti. Gaus visi, kurie 
užsimokėjo pilnai savo Šerus 
ligi 1 sausio 1919 m. Cruo-J 
dyje vėla išmokėsime divi- 
dendus. 

Amatninkai ir krautuvių 
vedėjai ir daibininkai, pri- 
tyrę biznyje registruokitės j 
prie Lietuvos Atstatymo ( 
Bendrovr, nes tie ką busi 
Lietuvos Atstatymo Bendro 
vei pridavę savo adresus ir | 
nurodys kokius moka ama- 

tus, tie visi galės neužilgo 
važiuoti į Lietuvą tiesiog 
prie darbų. 

Lietuvoje tuoj reikalingi: 
Amatninkai įvairus: dai- 

lydės, namų statytojai, kal- 
viai, gelžkelių visų rusių 
darbininkai, pramonininkai 
ir prityi asių vedėjų koopera 
cijoms, valsčių raštinėms, 
mokytojų ir t. p. 

Tie, kurie pirmi užsire- 
gistruos, tie bus pirmi ir 
T ietuvon pašaukti. 

Lieiuvos Atstatymo Bencl 
rovės nariams pirmenybė. 

Stokite visi į Lietuvos At 
statymo Bendrovę ir tuoj 
pagelbėkite: 

1) Tuoj išmokėti du mi- 
lijonu markių į Lietuvos 
Valstybės Banką, kad tuom 

pataisius piniginius reika- 
lus Lietuvoje. 

2) Sukeikime tuoj kapi- 
talo įsteigimui Lietuvoje: 
a) ūkio padargų fabriko ir 
kitų reikalingų išdirbysčių. 

Lietuvos Atstatymo Bend 
rovės šėras $10. —, bet vie 
nam parduodama nemažiau, 
kaip 5 šėrai. Už pinigus iš- 
mokama 4 nuošimčiai divi 
dendo. Šėrai auga. 

Klauskite informacijų 
šiuo adresu: 

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė 

LITHUANIAN DEVELOP- 
MENT CORPORATION 

320 FIFTH AVE., 
NEW YORK N. Y. 

(Apgarsinimas) 

PATIEŠKAU SAVO DEDES, ANTA- 
no Mankaus, paeina iŠ Kauno gub., 

Raseinių pav., Eržvilko narap., Polu 
kaimo. Aš esu brolio duku". Malonūs 
jis pa t h ar Kas jį žino atsišaukti šiuo 
adresu: 

Marcelė Jurgeiiene, 
Seatonville, 111. 

PA.I1 IC.šKAT IGNACO MICKAl.'S JIS 
yra vedęs, paeina iš Suvalkų rėdy- 

tos. Kaimelis par„ Sudarių kaimo.I 
pirmiau gyveno Bridgeport Conn. ,bet 
pastaruoju laiku girdėjau, kad išva- 
žiavo i (,'hicago, 111., arba kur kitur 
apielnkej apsigyveno. Todėl meldžiu 
atsišaukti, prisiunčiant. savo antrašą, nes turiu labai svarbų reikalą arba 
kas apie ji žinote malonėkite praneš- ti už kg. aš busiu labai dėkingas. 

S. L. 
.123 NT. fitli St. Philadelphia, Pa. 

Pirm is lietuviškas Uotelis Chicagoj, prie 160C South Halsted St. šisai Ho- telis nėra brangus dėl darbininkų žmo- nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir ženočiatns ir priimame pakeleivius. Ruimai parsamdoml nuo dienos, savai- tės, ari ii mėnesio. Kainos prieinamos, taipgi .su valgiu. Naminė valgykla. ONA PETRULIS, <? -.vininkė. 

CICERO, ILJL. 
Parsiduoda Lotas. Lot 28 
in Block 35. Prie 51st Ct. 
Cicero. 111. J. PHILIP, 1212 
State St., Ratine, Wis. 

ToTrumbutis" 
LIETUVIS REAL ESTATE 
NAUDINGA ŽINOTI KIE- 
KVIENAM RACINISČ1UI. 
• SVARBU ATVAŽIAVU-1 
SIEMS IŠ KITUR. ! 

PERKU IR PARDUODU 
NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS IR BIZNIUS. 

DARAU LEGALIŠKUS 
DOKUMENTUS, SKOLI- 
NU PINIGUS, INŠIURINU 
NAMUS NUO UGNIES IR 
AUDROS. 

PIRMIAUS NAGU PIR 
KSI NAMUS, MATYK MA 
NE. 

KREIPKITĖS ŠIUO 
ANTRAŠU: 

JOS. RUMBUTIS 
1522 WASHNGTON AVE. 

RAGINE. WIS. 
PHONE 1777. 
PARSIDUODA LEMOUS1N AUTO- 

mobilius, parduosiu už $500, kis 
pirks greitai, atsišaukite nuo B vai. 
vakarais 3S*7 So. LeavHt St„ arba 
telefonuokitp McKinley 2200. 

REIKALAUJAME MO- | 
TERŲ. 

Operatorkų ant vienada- 
tinių mašinų prie siuvimo: 

Naktinių marškinių 
Bathrobų 
ir Baltų paklodžių. 

Taipgi operatorkų ant dvi- 
adatinių mašinų 

Pastovus darbas, augštos 
algos ir bonus mokestis gva- 
rantuotas. 

WHITE GOODS MFG. CO. 
325 South Market Street. 

REIKALAUJAME 
DARBININKŲ. 

Mašinistų ir benč molderių. Kreip- 
kitės j Bra,ss foundry 41-ma 
ir Emerald Ave. 

MAGNUS M ET AL CO. 

PRANEŠIMAS SCENOS 
MYLĖTOJAMS. 

"itujus scenos > -ikalas AUKSO 
VERŠIS. Vieno veiksmo komedija. 
Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 1 mergi- 
na. Lengva perstatyti. Dabar laikai 
pasirinkti veikalus žiemos sezonui, 
neapleiskite šios komedijos. 

Kaina 15c. 
Išleistojaus adresas: 

M. J. Damijonaitis 
3237 Aubum Ave. 

Chicago, 111. 

SKOLINU ipINJGUS 
ant aatro mcrgefi?o labai prisTpanr) 
mis sąlygomis. Kam reikalinga sko- 
linti pinigai, tecul atsilanko j olis^ 

H. EPSTEEN 
Roora 708; 5 No. LaRallc St 
Telefonas Franklin 2803. 

NORINGIEJI PIRKTI 

VYRIŠKU REFKMENU IR 
DRAPANŲ 

MlJoŲ PAČI Ų DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

KREIPKITĖS PAS: 

RiiLIABLE CLOTHES 
SHOP 

'55~ S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHONE DROVER 4828 , 

VALENTINE DRJSSSMAKING 
COLLEGE 

Mokina siuvimo, kirplaio, dtsigaing 
dlenomia Ir vafcaralB dėl folzulc u 
namų. Paliudijimai lšduodaxi Ir vio- 
'.oš parūpinamos dykai. Atsilankykite 
arta rašykite, o nę« pasistengsime 
sutelkti Jr.m^ patarim*. 

SARA F3.TEK. Principal 
2407 W Madison St. 

BUK ŠOFERIU 
\ Laikas yra gauti sau tinkamu Tie \ 

lą, Xlekuomet nebuvo toks dido- 
; lis šoferiu reikalavimas kaip da- > 

bar. Męs duosime užsiėmę j kiekvienam pabaigusiam kursui 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojaaie lndividinėmis sisto- ! 
momia — nuosekli* pažinimas ir \ 
praklika važinėjime automobiliais 
visokių rųšių. Prityrę mašinistai > 
pamokins tamstq, ir suteiks tin- i; kamus patartinus ir nurodymus. ) 

< Musų mokyklai netrūksta geriau- < 
siu automobilių lrkitų prietaisų, l 

$ Užtikriname tamistai, kad tuojaus > 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- < 
kariniai kursai Visas kursas 1 
$25.00, Federal Ass'n of Auto > 
Engineers, 121446 Jackson Blvd. < 
(Inc.) į 

Į LiETUVlSKAS įSRAEJAs | | Šiuo vardu knygutė paro- į i (lys Jums kiek žmonės pel- j 
j no padarė ir kiek dar gali Į 
I padaryti per išradimus, j 
; Tą brangią knygutę siun- I 
I čiame kiekvienam ant pa- j 
i įeikalavimo. i 

DYKAI 
Kaipo žinovai (expertai) ] 
patentų bandome išradi j 

I mus DYKAI. Rašvkite 1 
•- 

1 reikalaudami mus knvgos. i 
AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

IUIIIIIIIHIIf!HllimirH!lllllliiniimi»iit»nmwiMin«Miiii 

DR. I. e. MAKARAS. 
IjiTOTIS^aYDYTOJAS R CHIRURGAS 
Ofisas: 1741 \V. 47th STREET. Vai.: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 

Tlefonas: Koulevard 34S0. 
Rezidencija: 45 i S So. Wood Street 

Telefonas: i'ards 723. 

Tel YAP.DS 15M 

DR. J.KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRUHOAS* 
vrjdo visokias llgaa moterių 
vaikų ir vyrų Spec»«»liškai šir- 
do limpančias. uiiiaen&jusla* 
ir paslap^ii^as fyr\> Ilgas 

3259 Sc. Hal«ted S t., Cbicayc, Ft* 

Dr. G. Gnpler 
Praneša grjžim:} iš kariumeočs 

24th St. & Oakley Ave. 

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

__ 

į Tclcfon-s: Canal 3629 

Dr. M. Herzim 
13 RUSUOS 

Gerai lietuviams ilnetnas p:r 16 na- 
tų kaipo patyręs gyūytojas. ckir*rgas 
ir aktilarU. 

Gjdo aitrias ir chroniškas %.*, Ty- 
rų. moterų ir vaikų, pagal ■•ufitufcui 
metodą'. X-K*y ir ldtokfaa «1 aistros 
prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorljt: 1025 W. 18tk Street, netoli l'iiįjk Street. 
VALANDOS: Nuo 10-t^.2 pietų, lr 6—S vakarrk Te'ephorr Canal 3110 
GYVENIMAS: 3418 Si. tjalsted St. VALANriOP; «_o —v taktai. 

Dr. G. M. Giaser 1 
Praktikuoju Jnu 2 j metai j; 3149 S. Morgan St., kerti 32 et. i 

8pecJalletae Mctarlškų, Vyrlfcki|. s 
ir Chroniškų Ligų. į Valandos: ę—10 ryto, 12—i po 5 

piet. b—h vak., Nodol. 9—2. c 
TELEFONAS YARDS W7. į 

A.Masalskis 
LIETUVIS GRAB'JRIUS 

Praniauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai ir daug 
pigiau, kaip kiti. d<Mto, had 
męs patįs dirbame gralis Ir 
turim-e savo karabonus ir au- 

i tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius fcauk- 
tirs: Taipgi .^tmdome autono- 
b'lius veselljoms, krik.-tynoras 
ir kitiems reikalams diena 

330) iiiburnA??:. Tel. Drover 413S 
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