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VOKIETIJA IMS LABJAU 
SPAUSTI RUSIJĄ 

Pasiųs rusų bolševikams 
reikalavimus 

1 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS PAKILUSI REVOLIUCIJA 
MASKVOJE 

KAIZERIS PERTRAUKĖ , VOKIETIJA PASTATYS 
RYŠIUS SU BOLŠEVIKAIS. AŠTRIUS REIKALAVIMUS, 

MANOMA, ARTINASI VO 
KIEČIŲ UŽPUOLIMAS. 

Talkininkai stipriai pasitaisę. 

Londonas, liepos 9,-^Visam 
vakarų fronte ramu, išėmus 
vietomis nedaug ką reiškian
čius lokalius susirėmimus. 
Bet, anot korespondentų pra
nešimo, toji ramybė, kaip spė
jama, veikiai bus pertraukta. 
Ją pertrauks vokiečiai I r tai 

AUSTRALAI IŠNAUJO PA- LUDENDORFFAS ITALŲ 
/ SIŽYMĖJO. ' 

Smarkiai veikia vokiečiu ar 
ulenja 

FRONTE. 

Londonas, liepos 9.—Field-
maršalo Haig raporte pasaky
ta, kad užpraeitą naktį aus
tralai išnaujo pasižymėjo Som 
me fronte. Kuone per dvi my
li ilgio frontu jie pasivarė pir
myn, geroką galą atblokšda-

Thi vokiečius. Paimta ir ne-

Jis lankėsi vyriausioj austrų 
stovykloj. 

Ę • 

neužilgo. Vokiečiai ir vėl su- / 

Maskvoje revoliucija prieš 
bolševikus. 

Londonas, liepos 9.— Kuo
met tik vokiečių kaizeris nu
girdo, kad Maskvoje nužudy
ta jo ambasadorius, gen. von 
•M- i. i * ~ • i • x - saclonaus Maskvoje Vokieti ix 
Mirbaeh, tuojaus jsake užsie-; ,_ , , . ;• - » . . . . 

Už ambasadoriaus nužudymą 
kaltinami talkininkai 

Stockholmas. liepos 9.—Dip
lomatų sferose kalbama, kad 
po nužudymo \ c kiečių arnM-

nių reikalų sekretoriui von 
Kuehlmann pertraukti viso
kias tarybas su bolševikų at
stovais Berlvne. 

Gi pačiam Berlyne aplink 
Rusijos . ambasadą, kurioje 
randasi bolševikų pasiunti
nys, pastatyta stipri sargyba, 
kad gyventojai neužpultų am-

m. hasados. 
Visi vokiečių laikraščiai 

I dar labjaus pradės niužginti 
Rusiją su bolševikų pagelba. 

Sakoma, Vokietija pareika
laus Maskvoje ir Petrograde 
turėti savo militarinę polici
ją, kuri tenai prižiūrėsianti 
tvarkos. 

Vokietija ofieijaliai prane
šė, kad ambasadoriaus nužu
dymas, tai busiąs talkininkų 
agentų darbas. Gi jei taip, tai 

Somme apskrityj vokiečių 
artilerija ištisią naktį smarka
vo. 

Mažesnės reikšmės susirė
mimai sekė šiauriuose nuo Al-
bert, Beaumont-Hamel apylin
kėse ir Flandrijos fronte. 

Paryžius, liepos 9.—Trenti-
no fronte, kaip pranešama, 
austrai, gaminasi naujon o-
fensyvon prieš italus. Vokie
čių generolas Ludendorff as
meniškai apsilankė vyriausio
joj austrų karės stovykloj, 
kur, sakoma, tarėsi apie pa
siruošimą naujv.ii užpuoliman. 

Vokiečiai siunčia pagelbą 
austrams. Vokiečių kariuome
nė sukoncentruojama Tnns 
trnnlro ir Trantn 

Su Columbia žuvo 93 žmonės 

brueke ir Trente. 

traukia skaitlingas divizijas, 
kad su jomis prasimušti per 
talkininkų frontą ir briauties 
arba ant Paryžiaus arba ant 

Į angliško kanalo. Gal Šį kartą 
vokiečiai mėgins smarkiau pa 
si varyt i , n e s turėjo gražaus 
laiko pasiruošimui. Juk daug 
laiko praėjo nuo paskutinės 
vokiečių ofensyvos. Savo su- dalyse. Vokiečiai turėjo gra-
kapotas divizijas vokiečiai ga ' žaus laiko pasirengti užpuoli-
lėjo išnaujo perorganizuoti. I man. Bet gražaus laiko turėjo Taip pienuoja senato komite-

Bet reikia nepamiršti, k a d - i r talkininkai, kad kiekvieną 
kuomet vokiečiai gaminasi žemės sklypelį visapusiai ap 
užpuoliman, ,tuo metu ir tal
kininkai taisosi prieš aršiau-

- » _ 

ATEINANČIAIS METAIS 
SUV. VALSTIJOS BUS 

" SAUSOS ". • • 
- . • i . 

tas. 

pripažįsta, kad ambasadoriaus j 0 1 ™ J * " * * * ? ? * ? -
nužudomas padarys didelę l a u s i « n ! ' ' k ^ 3<" * * * l e ' S t ° 
intaką į vokiečių-rusų toli
mesnius santikius. 

Gi pačioje Maskvoje paki
lusi revoliucija prieš bolše
vikus. Šitie dar stiprus. Vi
somis pusėmis areštuoja savo 
priešininkus. Šimtai žmonių 
suareštuota. 

Tečiau mūšiai gatvėse ne
paliauja. Bolševikai skelbia, 
kad jie numalšinę "kontrre-
voliuciją". Bet kas čia tikės 
jų pranešimams. Prieš bolše
vikus susijungė ir pakilo vi
sos rusų jpolitikinės partijos. 
Ypač smarkiai prieš bolševi
kus veikia socijalistai revo
liucionieriai. 

Čia pripažįstama, kad su 
vokiečių ambasadoriaus nužu
dymu bolševikų valdžiai bus 
padarytas galas. Po šito rusų 
tauta išnaujo pakils karėn 
prieš vokiečius. 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

Amsterdam, liepos 9. — Visoj 
Vokietijoj pravesta kas mėnuo 
viena bemėsinė savaitė. 

per Petrogradą pasiųsti savo 
kariuomenę į Murman pak
raščius (šiaurinėj Rusijoj). 

Kaip žinoma, Murmano pu-
siausalio gyventojai atsimetė 
nuo bolševikų ir perėjo talki-

pusėn. Suprantama, jie 
su talkininkais tenai sanuos 
sakrautą karės medžiaga. 

Visiems indomu žinoti, ar 
bolševikai sutiks su vokiečių 
reikalavimais. Bet kas bolše
vikus žino, tvirtina, kad jie 
sutiks, nes kitaip turėtų pasi
traukti nuo valdžios. Šito te
čiau bolševikai nepadarys. 
Taigi su vokiečių pagelba jie 
dar labjaus mėgins rusų tautą 
pavesti vokiečių vergijon, 
nors ir trumpam laikui. 

Vietos rusų socijalistai re
voliucionieriai mano, kad vo
kiečių ambasadorių nubudę 
jų partijos nariai. J ie tvirti
na, kad socijalistai revoliuci-
jonieriai padarę teroristinį 
suokalbį prieš Leniną, Trockį 
ir kitus bolševikų vadovus. 

drausti, apsaugoti. 
Bene to vokiečiai nežino, 

sius vokiečių pasikėsinimus. Ji^ žino, kad talkininkai re 
Vokiečiai, suprantama, gal ir įveikiami. Taigi kas juos spi-
tikisi šį-tą laimėti. Be pasi- ria pragaištin? Ne kas kitas, 
tikėjimo jie daugiau nesipul- kaip tik kaizeris, kuriam jau 
tų prieš stipriausias talkinin- ar šiaip ar taip artinasi pas-
kų sienas. Bet tasai jų nelem- kutinės viešpatavimo dienos, 
tas savimi pasitikėjimas juos Prieš galą tad norima kuo-
ir pražudys. Kaip seniau, taip daugiausia kraujo pralieti, 
ir ateityje jie daugiau nieko daugiau žmonėms vargo pa-
nesnsilauks Prancūzijoje, kaip gaminti. , 
tik vientfs kapus, kuriais jau Kad vokiečiai ruošiasi nau-
ir šiandie nukloti visi plotai, jan užpuoliman, tai apie tai 

Per praėjusi dvi savaiti tai- negali but abejonės. Tik kol-
kininkai savo pozicijas visam kas niekam nėra žinoma, ko-1 
vakarų fronte taip sustiprino, kioj fronto vietoj jie pradės' 
kaip dar nekuomet. Tą padą- tą užpuolimą 
rė prancūzai, amerikonai, an
glai, australai ir kiti. Juk tal
kininkų kariuomenės visas 
laikas be paliovos tai vienur,' teau-Thierry apskrityj, šiau-
tai kitur pliekė vokiečius, j riuose nuo Chaions, ar Flan-

dnjoj. 
Tose visose vietose tečiau 

talkininkai stipriai stovi ir tik 

Washington, liepos 9.—Se
nato žemdirbystės komitetas 
vakar pagaliau nusprendė, 
kad su ateinančio lapkričio 1 
d. visose Suv. Valstijose už
drausti išdirbinėti visokius 
svaigalus. Gi su ateinančio 
sausio 1 diena visoj šalyj 
pravesti uždramdimą pardavi
nėti svaigalus. 

Šitas komiteto nutarimas 
veįkiai bus paduotas senatui, 
kurs galutinai aptars, kas 
reik padaryti. 

Visa tai pienuojama tik ka
rės metui. 

Peoria, HL, liepos 9. — Iš 
nuskendusio upėj Ulinoig gar
laivio Coliumbia. išimta 79 la
vonai. Koroneris tvirtina, kad 
dar trūksta 14 žmonių lavonų. 
Anot jo, su laivu žuvo 93 žmo
nės. Vakar išimta tik trys la
vonai. Daugiau nesurandama. 

Koronerio inkvestas įvyks 
ne anksčiau, kaip visos aukos 
bus palaidotos, ty. žios savai
tės pabaigoje. 

Garlaivio kapitonas Mehl 
tvirtina, kad Columbia buvo 
geriausiam stovyj. Nelaimė 
2 v y k o užp laukus ant kokio 
didelio rąstgalio, kurs pers-
kriodęs laivo dugną. Jis taip-
pat tvirtina, kad laivo įgula 
visas laikas su atsidėjimu pil
dė savo pareigas. Didžiuma 
įgulos pasižymėjo žmonių gel
bėjime. Bet kad laivas momen 
taliai nuskendo, tai nebuvo 
laiko žmonės išgelbėti. 

Bet yra liudininkų, kad su 
laivu dar dienos metu buvo 
kas bloga. George Hines su 
žmona iš Pekin, 111., keliau
jant laivu iš namų (iš Pekin) 
William Tinney pastebėjo, 
kad laivas esąs nenormaliai 
panėręs vandenyj. Apie tai 
teirautasi net laivo inžinie
riaus. 

Kuomet laivas nuplaukęs į 
Peoria, 111., Hines s* žmona 
atgal laivu jau nekeliavo. Par 
važiavo traukiniu. /Hines i r 
Tinney perspėjęs. J5et šis ne
paklausęs. Ir pastarasis vos-
ne-vos su žmona/ i šs ige lbėjus 
ištikus nelaimei. 

Tasai liudijimais yra labai 
svarbus. 

Tardymus veda federalė, 
valstijos ir pavieto valdžios. 
Turbūt bus sušaukta grand 
jury, kad susekti tos nelaimės 
kaltininkus ir patraukti atsa
komybėn. 

Žinovai spėja, kad vokiečiai 
greičiausiai pulsis vienoj kat
roj iš šių trijų vietų: Cha-

Kai-kur paėmė nuo jų labai 
svarbias pozicijas. Paėmė ne-
laisvių, karės medžiagos. 

Štai tik vieni amerikonai į laukia vokiečių pakilimo. 
Marne fronte vokiečiams taip 
sukirto kailį, kad jie ilgai ne
pamirš tų visų smūgių. Ame
rikonai Šiandie ten turi savo 
rankose dominuojančias pozi
cijas. Tegu vokiečiai pamėgi-

Ar kartais sekantis vokie
čių užpuolimas nebus pasku
tinis. Ar po nepasisekusio už
puolimo talkininke kartais 
nepakils ofensyvon. Viskas 
yra galima. Didžiuojasi vokie-

ARTILERIJA VEIKIA 
MARNE FRONTE. 

KARĖS TEISME TEISIA- vėn airius kareivius organi-
MAS KORPORALAS DOW- zuoja brigadon su tikslu 

M 0. panaudoti aną prieš Angliją. 
Dowling štai kaip buvo su-

Tai airis, buvęs nelaisvis Vo- imtas: 

Paryžius, liepos 9.— Tarpe 
Villers-Cotterets ir upės Mar
ne Visu šonu užpraeitą naktį tenai būdamas perėjo prieši-
veikė artilerija, anot prancu-' ninko pusėn; kad jis kurstęs 

kietŲoje. 
... 

Londonas, liepos 9,—Vakar 
pčia karės teisme prasidėjo by
la anglų kariuomenės korpo-
ralo Joseph Dovling, kuris 
pirm poros mėnesių buvo su
imtas, *kuomet jį Adrijos pa-v 
kraštyj paleido vokiečių nar
dančioji laivė. 

Teisme pirmininkauja lor
das Cheylesmore. Dowling 
kaltinamas, kad kuomet jis 
pateko vokiečių nelaisvėn, tai 

zų oficijalio pranešimo. 
Visu tuo šonu nebuvo in-

fanterijos susirėmimų. 

na ten briauties. Pirmutinis čiai, kuomet talkininkai stovi 
jų pakilimas turės sutirpti tik apsiginime. Bet kas bus, 
nuo arnotų ir kulkasvaidžių kuomet prancūzai, ameriko-
ugnies. nai, anglai ir kiti pakils už-

Taip yra ir kitose fronto puolimanf 

-

PANAIKINO KARĖS 
TARYBĄ. 

Washington, liepos 9.—Ka
rės sekretorius Baker panai
kino ligšiol gyvuojančią ka
rės tarybą ir jos reikalus at
likti pavedė savo asistentui, 
štabo viršininkui ir pastarojo 
asistentui. 

Atlaniiko Uostas, liepos 9.— 
Netolies S. Valstijų pakraščių 
vokiečių nardan ioji laivė nus
kandino Norvegijos garlaivį Aug-
vald. 

Rymas, liepos 9.— Prancūzijos 
ministeris be portfelio, žinomas 
politikas Denys Coesin, turėjo au-
dijenciją pas Šv. Tėvą. Vietos 
laikraščiai spėlioja, kad Prancū
zija atnaujins santikius su Vati
kanu. 

TALKININKAI VEIKIA 
ALBANIJOJ. 

Pradėjo užpuolimą, paėmė 
1,000 nelaisvių. 

* ? * • 

Berni, liepos 9. — Rezignavo 
Vokietijos užsienių reikalų sek
retorius von Kuehlmann. Jo vie
tą užunsias Albert Ballin. 

Rymas, liepos 9.— Italijos 
karės ofisas paskelbė, kad ita
lų ir prancūzų kariuomenės 
Albanijoje praeitą šeštadienį 
pradėjo užpuolimą prieš aus
trus frontu pradėjus jūrės 
pakraščiais ir baigus Tomori-
ca kloniu. 

Talkininkų veikimas pasek
mingai išvystomas, sakoma 
pranešime. Suvirs 1,000 aus
trų paimta nelaisvėn. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W. S. S.) 

kitus anglus nelaisvius su 
juo išvien bendrai veikti; kad 
jis atkeliavo Airijon su tik
slu sukelti sukilimą. 

Dowling visus tuos apkalti
nimus užgina. 

Prokuroras, kurs veda ap
kaltinimą, nupasakojo teisme, 
kaip vokiečiai paimtus nelais- aikštėn. 

Balandžio 12 d. Gare pak
raščiu (Airijoj) žuvininkai iš
plaukė iš prieplaukos ir pama
tė saloje, gųlin&oje už pus-
mylio nuo krašto, žmogų, mo
juojantį su skepečiuke rankoj. 
Žuvininkams jis pasakė, kad 
keliavęs laivu JVfississippi iš 

ikos (iš Baltimore) 
Airiją/^lia norėjęs pasimatyti 
su savo draugais pirmiau, kol 
įstosiąs Amerikos kariuome
nėn. Bet naktį nardančioji 
laivė laivą Mississippi sutor-
pedavusi. Ir jis šjfei saloje 
išsigelbėjęs. Žuvininkams jis 
davė pinigų, kad jie jį nuga
bentų kraštan. ^ 

Tą pačią dieną paskialrtie-
toli tos vietos vilnys krantan 
išmetė Vokietijoj padirbtą 
pripučiamą oro ir neperlei-
džiamą vandens audeklinę 
valtį. Su šiuo viskas įr išėjo 

CHICAG 
TEISĖJAS LIEPIA LANKY- lę apgaviiigais tikslais. Su 

TI BAŽNYČIĄ. r ' 

Šeimininių reikalų teisme 
teisėjas Mahoney vakar vie
nai porai liepė dažniau *an 
kyti bažnyčią, gi pasekmės \< 
to h£s labai naudingos. 

Walter Benson susikivirčijo 
su savo žmona. Abudu atėjo 
teisman su dviem savo vaiku
čiais. Abudu nori pasimesti, 
bet abudu nori ir vaikučiu 
pasisavinti. 

Teisėjas todėl jiedviem pa
sakė, kad jei abudu jiedu my
li vaikus, tai yra viltis susi
taikinti. Liepė abiem dažniau 
lankyti bažnyčią, klausyti pa
mokslų. Nes religija — tai 
tikriausias ir stipriausias na
mų pamatas, pasakė teisėjas. 

imtasis tečiau suspėjo praryti 
nuodų ir miršta pavieto ligo
ninėje: 

SUŽEISTAS LIETUVIS 
KAREIVIS. 

Iš Washingtono paskelb
tam sužeistų kareivių Prancū
zijoje surašė yra ir lietuvis, 
korporalas Dargis', gyvenęs 
Chicagoje. 

ATKELIAUJA PRANCŪZAI 
LAKŪNAI. 

MIRŠTA PSEUDO-LEITE 
NANTAS. 

Chicagoje suimta Baymond 
Phdey iš Kansas City, kuris 

PRANCŪZIJOS MIESTAS LAVAL, KUR MATOMA MARSUOJANTI KARIUOMENĖ.; cia lošė armijos leitenanto fo-

Chicagon atkeliauja kelio
lika prancūzų lakūnų. Liepos 
14 dieną tie lakūnai su ame
rikoniškais ir talkininkų la
kūnais turės parodavimą* 

O R A S . 

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie gražus oras; rytoj 
kiek šilčiau. 
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Besiruošiant į Katalikų 
Kongresą. 

w 

Antradienis, Liepos 9 d. Šv. Veronika Ju l , 
Trečiadienis, Liepos 10 d. ' šv . Septyni Broliai Kentėtojai 

K -

REDAKCIJOS PASTABOS 
» • • • » m 

PATAIKĖME. tr iukšmingai paduoda, kad 
jųjų konferencijose dalyvavę 

Nepersenai buvome minėję t t a r p kitų ir lietuviai. 
apie socijalizmo šaraltanus 
čia Amerikos lietuvių tarpe. 
" L a i s v ė " matyt tuo "aps i -
brozijo", kad šarlatanams ne 
duodame ramybės i r socijaliz-
me. . 

Ar tai, kaip sako, tiesa akin 
duria, ar tai kas ki ta pasida
rė, t ik " L a i s v ė " dikčiai susi
nervavo, plačiai at idarė savo 
valgomąją dalį ir pasileido 
plūsti su visa šarlatanerija. 
Prirašė tiek ir tiek, priplepė
jo dar daugiau. Pagavo 
gerb. kun. F . Kemešį, apšau
kė jį tuo, kuo jis nėra, nuve
dė kalbą ant jėzuitų, sušne
ko apie maldą buvusiame 
New Yorko didžiame seime ir 
tuo savo kriukį užbaigė, 
džiaugdamosi akis savo skai-

I r iš to lietuvių tenai daly
vavimo " N a u j i e n o s " išveda, 
kad tenai dalyvavę lietuviai 
"k l i e r ika l a i " , i r kad jie pir
mieji remia kaizerį. 

Tokius" išvedimus skaitant 
atrodo, kad Chicagoje jan 
prasidėjo kaitra, su karščiais 
bent " N a u j i e n ų " galvose^ 

Negi vieniems tik '**'klieri-
k a l a m s " šiandien valia kiš-
ties į taikos reikalus. J u k 
ta ika visiems privalo rūpėti , 
ypač prakilnesniems. J u k 
ne vieni klierikalai gyvena 
Europoje. 

Prūsuose turime apie 100-
000 lietuvių nuo senai jau 
kaizerio globoje. Tad ar 
ir šitų lietuvių negalėjo boti 
anoje konferencijoje, ypač 

Krikščionių vieškeliu. 
i 

Per keletą paskutiniųjų atle
tų atbudo katalikų minios ir 
įsisiūbavo į visuomenišką 
darbą7. Bet mūsų darbas lig-
šiol ne visada ėjo sklandžiai. 
Kartais jam truko gilesnio tu
rinio; be to jo sukurin nebu
vo ia t raukta didelė dalis ka
talikų minios. Daugelis jų ar
ba visai niekur nesikišę 
kar ta is būdavo nuvilioja-
mi svetimų idealų žmonėms 
tarnaut i ir dirbti. Pačių ka-
taliky veikėjų tarpe dažnai I « i « " ^ i jiems dvasios bro-

. , / ._. Z72 hai. Kit i — sahumnkai, biz-nebūdavo reikiamos vienybės. 
Visi tie t rukumai davėsi 
skaudžiai pajusti mūsų visj>-
menei ir mūsų tautai. 

O visa tai buvo dėlto, kad 
mes ligšiol nepasirupinom 
tvir tai užimti viešame tautos 
gyvenime sau prideramos vie
tos. Mūsų tikėjimas, mūsų 
Bažnyčia netik netrukdo, bet 
dargi inkvepia ir galingai pa
deda būti tvirtais gyvenimo 
tvėrėjais ir ūkio srityje, i r 
mokslo, dailės, ir politikos 
srityje i r ' v i same viešame vi
suomenės veikime. Nesu
pranta savo tikėjimo ir Baž
nyčios dvasios tasai, kursai 
sėdi vien ant poterių ir ant 
kopūstų su lašiniai!. Toksai 
nepadeda vykinti Dievo kara
lystės ant žemes. Tokį leng
vai apgaus bile nelabojo a-
gentėlis. (Yra žinomas kido-
mus faktas, kad net tarpe 
maldos apaštalystės tamses
niųjų narių ats i randa skaity-

tytojams taip apdumus, kad d a r d e l t o > k a d t e n a i a n o t 

jijie lengvai intikėsią, jog "Nau j i enų" buvę vieni kai-
šalratanerijos socijalistuose z e r i o , šalininkai." Nereikia 
nebesą. n e į k a b ė t i apie tą, kokiajp 

Pa ts "La i svės ' būdas kai- karštais kaizerio šalininkais 
boti pas save apie gerbtinus 
ir prakilnius dalykus, kaip 
va : pati-žmogaus malda, pats 
na i š imas garbės vertų žmo
nių, kaip kad " L a i s v ė j e " 
Šiuo sykiu pasitaikė, neduoda 
nusikratyti nuo minties apie 
šarlatanus socijalizme. # 

Teko patir t i , jog šarlatanai 
lengvatikiams apgaudinėti 
mini didelius dalykus, nuolat 
nuduoda turi santikius su 
didelės garbės žmonėm*, 
nuolat vedą svarbius reika
lus, nuolat tarnaują "bie<J-
niems žmoneliams' \ Toks 
tonas tai priprastas tonas vi
sokių šundaktarų - šunadvo-
katų, Miekų ir viokių kitokių 
šarlatanų. 

'*?Laisvėje' rodos visuomet 
viskas tvarkoje i r visuomet 
" g e r a s ū p a s " . Navatna, kam 
reikia nervinties ir nerirrauti , 
kuomet kalbama apie dalykus 
vien ki tur galimus. Ar t ikra 
butų tiesa, kad teisybė svili
na. Ne jaugi būtumėm pa
taikę, kad ir pro šalį sukda
mi. 

"NAUJIENŲ" ŽYGIAI. 

* "Nau j i enose" vis naujų žy
gių gauname pamatyti ypač 
prieš " k l i e r i k a m s " . Šitųjų 
žvilgsniu " N a u j i e n o s " ta i 
gausybės ragas! Ko čia nėra 
apie tuos nevidonus "klieri
k a m s " , i r vis " f a k t a i " , " fak
t a i " ir " g y v i f ak ta i " . Je i 
ne pačiose " N a u j i e n ų " gal
vose sudaryti , tai iš k i tur at
nešti ir spėliojimais paremti. 

Štai " N a u j i e n o s " pagavo 
iš laikraščių žinią, kad Švei
caruose prasidėjęs koks tai 
taikos bruzdėjimas, kuriame 
ima dalyvumą koks tai—spė
liojimais aptariama "Kata l i 
kų Freibmrgo Taikos Institu
t a s " ir "Ka ta l ikų Tarp tau t i - | 
nė Uni ja" . "Nau j i enos" 

buvo ir yra Prūsų lietuviai. 
Tad lengva suprasti, kad kai
zeris galėjo juos ir panaudoti 
savo tikslams, taip, kad juos 
naudoja dabartinei savo inta
kai Lietuvoje. Čia nereikia 
nei tų "k l ie r ika lų" , kuriuos 
mini ' 'Nauj ienos" . 

Savo tais " f a k t a i s " apie 
klierikams " N a u j i e n o s " grei
čiausia stengiasi apdumti a-
kis apie socijalistus, kurie 
tiek i r tiek yra pasitarnavę 
kaizeriui, kurių tarpe tiek 
barnių ir skilimų kilo iš at
žvilgio į socijalistų bernavimą 
tam kaizeriui. 

J u k ir vėl taikos pasiuliji-
mus kaizeris daro gudriai 
kaip ir ne sykį jau daręs, per 
socijalistus. Tad aišku, kad 
ne iš "k l ie r ika lų" , bet iš jų 
jis sau tikisi pagelbos su 
" g a r b e " užbaigti tą karę~ 

J u k ir derybos kažin kokios 
eina ta rp kaizerio ir jojo so
či jalistij vokiečiuose! 

Tiek to su anais socijalis-
tais. Imkime savuosius. Nuo
lat "Nau j i enos" taaaija, kad 
klierikalas Bartuška pasirašė 
po " d o k u m e n t a i s " kaizeriui, 
bet niekuomet tų "dokumen
t ų " su jo parašu neparodo, 
gi tyli "Nau j i enos" apie to
kius "dokumen tus" , kur yra 
pasirašę ne lietuvių "k l ie r i 
ka la i " , bet " l ietuvių socija-
l i s t a i " — Šaulys, Vileišis, dė
kodami kaizeriui % už "nepr i -
gulmybę , , Lietuvai! 

Reikįa tikėties, kad karš
čių sezonas dar gudresnių 
' ' fak tų " apie " klierikams 
pateiks "Nauj ienoms" , 

Naujienos" pasauliui.. 

M 

. . 

Kodėl T Todeį kad Krikš
čioniškoji Demokratija nebu
vo jiems žinoma, nebuvo aiš^ 
ki, nepatraukė prie savęs sa
vo šviesa ir galybe. Arba 
vėl: nemažas- skaičius mylin
čių savo tautą žmonių, bet 
tingių dvasioje, nutolusių nuo 
tikėjimo*, nuo krikščionių do
ros — nori būti naudingais 
tautai darbininkais, — net 
vadovauti tautai norėtų. -Ten 
yra visokio plauko žmonių: 
Vieni t iki į socijalizmą ir su-

nieriai, profesijonalai — tai 
prototipai mūsų sočios tautiš
kai liberališkos buržuazijos, 
kuriai vargo žmonių reikalai 
nebuvo ir nebus arti prie šir
dies. Tarp vienų ir kitų, ro
dos, labai maža bendro, ne
bent nemėgimas katalikystės. 
Bet štai toji jų antikatajjkys-
tė jau kelintas metas yra 
jiems gana stipru raiščiu, 
kurs juos riša kad ir į negyvą 
kurią — Sandarą. Politiškai 
pribrendusiose tautose deši
nysis socijalistas liaudinin
kas neras bendros platfor
mos su nacijonal — liberalu. 
Pas mus ligšiol buvo galima 
vienybė platformos ir progra
mos t a rp Rimkų ir Strimai
čių iŠ vienos pusės ir ta rp Ba
lučių, Sirvydų iš kitos. I r 
vieni ir ki t i jie nuolat rėkė, 
kad tikybos nereikia nešti į 
politiką, o tuotarpu tik prieš-
tikybiniai ir priešbažnytiniai 
jausmai i r vienijo juos į vie

toj ų i r mėgėjų " N a u j i e n ų " ) . n ^ politiška Sandarą. Ne gi 
Gvvanimas nuola t iuda. t pairijotismo rasi "Sandaro-Gyvenimas, nuolat^ juda, 

kunkuliuoja, mainosi, stato 
prieš akis vis naujus ir nau
jus klausimus. Šviesus krik
ščionis privalo būti pasiren
gęs į kiekvieną klausimą at
sakyti, kiekviename padėji
me orijentuoties. J i sa i tur 
būti tvir tai nusistatęs savo ti
kybines, politiškas ir socija-
les pažiūras, ir pagal jų nuo
sekliai kreipti visą savo vei
kimą, ta ip kad ne tik dabar
tyje, bet nei tolimoje ateityje 
jokia pajėga neįstengtų iš
mušti jo iŠ jo pozicijų. Krik
ščionys tur i palaikyti sau ne 
tik savo 'maldas , bet, tų maU 
dų inkvepiami ir padedami, 
tur i imti visus savo reikalus 
į savo rankas . J i e neprivalo 
paduoti į rankas savo idėjų cįjafistus iš jų prieštikybi-
priešininkų rišimo jokių soči 
jalių ar ekonomijos klausimų. 
J i e privalo patys išrišti ir 
aprūpinti darbininkų klausi
mą visoje jo platybėje, poli
tiškos tvarkos klausimą, tau
tinių santikių i r visus kitus 
svarbiuosius klausimus ir rei
kalus. 

i 
Mes esame Krikščionys i r 

j e " ar "Amerikos Lietuvy
j e " , kurie sistematiškai eina 
prieš kiekvieną tautos nau
dingą darbą nei kiek neblo
giau, kaip ir "Nauj ienos" . 
Kodėl visa tai buvo? Todėl, 
kad krikščionys demokratai 
neatėjo į laiką su savo aiš
kiai, išreikštais principais, su 
savo aiškiai nusta tyta pro
grama. Je igu jie butų į lai
ką atėję, butų nustūmę stri
magalviais Strimaičius pas 
socijalistus, o Balučius ir Ka
ružas į dešinįjį tautos sparną, 
kad jie ten gintų tautos sto-
rakišenių reikalus. Krikš
čionių demokratų atėjimas 
tam ir y ra reikalingas, kad 
išmušti visus liberalus ir so 

nės platformos. ' Lai jie"~vie 
šame veikime visai nesikiša 
į tikybos reikalus, o lai paro
do, kaip jie riša socijaliai 
ekonominius klausimus. Lai 
parodo, kaip jie riš žemės 
klausimą, kaip tvarkys visa 
tautos tikį, ką duos uldnin-
kams,, darbininkams, amat-
ninkams' ir t t . Sul ig TO _viso 

Demokratai. Krikščioniško- tauta i r paskirs jiems tinka-
šios Demokratijos patsai var
das ingijo pas mus kaž ko
kią magišką galę. Su džiaug
smu tėmijom*, kaip N«w Yor
ko politiškam seimui toną da
vė ne kas lutos, kaip Krikš
čionys Demokra ta i Tenai ap-

* • • • 
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sireskė jų dvasios didesnė ga
lybė, tenai buvo priimtos jų 
rezoliucijos politikos — eko 
norai jos k a u s i m u o s e . Bet Vi* 
sa to maža, ir labai dar maža. 
Nes tai vis da r *tik pirmieji 
vieversėliai ateinančios Lietu
vių, Krikščionių Demokrate 
galės. J u k štai iš antros pu
sės matome va kokius tiudnup 

o Į apsireiškimus. Steigiama 
"Darbininkų T a r y b a " , kur i 
pagal savo paslėptų tikslų k 
pagal savo dvasios yra prieš 
krikščioniška, prieštautiška 
ir priešdarbininkįška įstaiga. 
0 betgi daugejis lietuvių dar
bininkų ir jų draugijų patiki 

— - • ' , .. 
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GAISRAS PAS BOL
ŠEVIKUS. 

ta Taryba ir dedasi jon. Krikščioniškosios Demokra 

Gaisras pakilo lygiai 3:00 
po pietų. Staliaus darbavie
tėje užsidegė skiedros. s Ke
liais vandens viedrais buvo 
galima užgesint i ugnį. 

Kadangi mieste, apie kurį 
čia kalbama, buvo keli gaisri-
nirįkų skyriai, todėl, apie gais
rą pranešta artimiausiam. 

Gaisrininkai išvilko bačkas 
su vandeniu, sukinkė arklius, 
pakūrė ugnį garinėj šmirkš
tynėj, paskui naujausiuoju 
rusų įpročiu gaisrininkai su
stojo aplink, bačkas ir padarė 
susirinkimą, pakeldami klau
simą: Važiuoti prie gaisro, 
ar nevažiuoti? 

— Važiuoti! — atsiliepė 
vienas iš jaunesnių gaisrinin
kų. — Dega staliaus dirbtuvė
lė. O juk tai vargšas — mū
siškis — draugas. 

— Teisybė — atsiliepė ki tas 
— bet juk namas priguli bur
žujui. Gi namo vertė tuks-
tanM^kartų peraugština dirb-
tuvlife vertę. Taigi nėra ko 
ir važiuoti. Nes nors dirbtu
vėlė šimto rublių verta ir su
degs, tai reikia žinoti, kad ir 
buržujaus namą vertęs 100-
000 rublių kipšas pagrobs. 

Po šitų žodžių visi aptilo ir 
užsimąstė. Staiga atsiliepia 
garinės šmirkštynės mašinis
tas : * 
^ — G e r a i ! Bet jei buržujus 
savo namą bus apdraudęs? 

Toji išmintingą pastaba vi
sus pažadino iš užsimąstymo. 

Gaisrininkai pasidalino į 
skyrius, tie skyriai į kitus dar 
skyrius, iš pastarųjų išrinkta 
delegacija i r šita pasiųsta, 
miesto ofisan sužinoti, ar ta
sai namas, kuriam dega sta
liaus dirbtuvėlė, y ra apdraus-
A 1 1 < ' 

tas, ar ne. 
Delegacija sugryžo apie 

9:00 vakare. Pranešė, jogei, 
kaip rodosi, namas bus neap
draustas. v Taigi jau norėta 
važiuoti prie gaisro, kaip štai 
ga vyresnysis kaminų prižiū
rėtojas paduoda naują klausi-
m £ r 

— Ar susirinkusiems yra 
žinomi politikiniai įsitikini
mai staliaus, kurio dirbtuvė
lėje pakilo gaisras, ir jei tie 
įsitikinimai butų "menševi-
k i šk i " , a r galima "važiuoti ir 
gelbėti jo mantą? f 

Debatai tęsėsi ligi pusiau
nakčio. Po dViejų balsavimų 
pakeliant rankas ir po ketu
rių — apeinant garinę šmirkš
tynę iš kairės ( taip) ir ir iš 
dešinės pusės (ne), nutar ta 
važiuoti prie gaisro. 

Nuvykus vieton patir ta, 
kad jau nėra kas veikti, ka
dangi gaisrui nusibodo laukti 
ir ugnis pat i savaimi užgeso. 

Be s ta l iaus dirbtuvėlės iš-
Jdegė dvi gatvės. Liepsnos 
sunaikino 88 namus su, 1,632 
pagyvenimais. Tiek varg
dienių šeimynų neteko pasto
gės ir savo menkos mantos. 

Didžiuma sudegusių namų 
tečiau brangiai buvo apdraus
ta. Buvo riebiai apdraustas 
ir tasai namas, kuriam buvo 

mą vietą. Dabargi visuose 
tuose reikaluose socijalistai 
tik svajonėmis ir rojų paža-
domis žmones maitina, kvailą 
neapykantą pr ieš visus neso-

cijatistus žadina; gi " tau t ie - mdegusi staliaus dirbtuvėlė, 
č i a i " jokių išdirbtų nuomo- ^ ^ faktai privertė gaisri
nių, nei net svajonių neturi. \ ninkus atlaikyti naują susi 

Kada Krikščionys Demo- rinkimą, kuriame aštriai nu-
kra ta i pilnai apsispręs sav© bar ta buvusi delegacija ir 
pme ipuose ir savo progra- aupeikta apdraudos. draugi-
moje — jie patieks visai ti-j jos už jų kenksmingą veiki-
kinčiai Lietuvai tokią galin- m Rusijos demokratiškumo 
gą, plačią, pažangią i r viską žvilgsniu. 
apimančią pasaUįgžinrą, kad '•""-?—-
ji, i t t i te>ji pasaulio š v i ^ a ir tijos gtožę ir galybę, 
šiluma, ^ f tMrok 8 prie savęs, j Ateinantis Katalikų Ken 
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Pirkite "Draugo" Šerus j 
DALYVAUKITE KONTESTE - | 

5 
"DRAUGO" BENDROVĖ PLATINA BIZNI, UŽTAT r 

J DIDINA SERŲ KAPITAIiA. £ 

Į keletą mėnesių-turi būti parduota šėrų už $25,000.00. = 
Šerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. E 
Vienas šėraa. $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie- ^ 

r ną šėrą. , * t . = 
= ^ *Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznj. £ 
| ' Broliai katalikai ir sesers katalikės! "linkime savo dien- | 
jjs raštį į savo rankas; patapkime jo savininkais' \ 
= Dabar eina lenktynės — kontestas, kurs baigsis 31 d. spa- = 
H l ių Šių 1918 metų. Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia = 
s susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. = 
= - Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), = 
1 kontesto laikui pasibaigiu gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo • 
S atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, ~ 
S ar pavieniams), kurie tuo laiku grisius daugiausiai aplikacijų ž. 
E į šėrininkus kartu su gatavais pinigais — tie gaus dar #xtra E 
= dovanų. 

An t ra 

Lie 
I 

Ą> 

«. 

1-oji DOVANA — knygyną* už $200.00 ir 3 kopijos = 
-'Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa- Z 
kol "Draugas" eis. | 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau- | 
^go" kopijas už dyką. . | 

foji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, S-oji 9-oji ir 10-oji do- 1 
vana — po 3 "Draugo*" kopijas už dyką nurodytiems E 
asmenims. = 

ATSILIEPKITE! 
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Reikalaudami instrukcijų ir kvitocifa knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

* 

"DRAUGO" KONTKSTAS, 

/ 

• 

Ę 1800 West 46th Street, -:-:- Ohicago, Illinois. 
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KĄ K I E K V I E N A S PILIE
TIS TURĖTŲ ŽINOTI. 

sušildys ir atgaivins' visus ge-i gj^gas Baltimorėje (19 — 25 
ros valios žmonas. Krikščio- rngpjnčio) bene padarys»tai , 
«ys Demokratai turės būt i ^ d m ^ . Krikščionys Deiao 
tikraisiais tvarkytojais ir šei- kratai , a iškiau" apsispręsime, 
mininfcais ir mūsų tautos gy- geriau suprasime savo tikslus 
venime. ^ į įr idealus, aiškiau permatyt i 

Ligšiol mes tik jaatėme,Įnie savo tikrąjį kelią, ir savo 
tiki'ąją vietą. Uosis. 

(Tąsa iš praeito num). 

Ką mums įstatymai užgina? 
Išdavystė i r neištikimybė. 

Vyriausybė ' veikia griežtai ir 
aštriai su išdavikais ir neišti
kimais agitatorįaįs. Išdavy
stė, tai didelis prasižengimas. 
Išdavystė gelbsti Suv. Valsti
jų priešininkui, gi kenkia pa
čioms Suv. Valstijoms. Iš
davikai baudžiami mirtimi. 

Už kitokius prasižengimus, 
surištus su kare, kaltininkai 
aštriai baudžiami piniginėmis 
pabaudomis nuo $1,000 ligi 
$10,000 ir kalėjimu nuo 2 Lffci 
30 metų. 

Šnipystė. Kiekviena tauta 
šnipus baudžia mirtimi. Šni
pas paduoda priešininkui ži
nias apie niusų tautinį apsigi-
nimo stovį. Kiekvienam žmo
gui aštriai uždrausta paduoti 
kam nors kokias informacijas 
apie tautinį apsiginimą su in
tencija^ kad tos informacijos 
galės bus naudingos' priešinin
kui. Šitam atsitikime ištiki
mieji piliečiai tegu žiuri savq 
reikalų i r tegu liežuvį laiko 
sukandę. 

Karės medžiagos naikini
mas. Įs tatymai kuoaštriausia 
baudžia visus tuos, katr ie su-
žiniai naikina ginklus, amu
niciją, maistą, drabužius ar 
kitokius daiktus, reikalingus 
karės vedimui. Baudžiami 
už naikinimą mainų, dirbtu
vių, geležinkelių stočių, san
delių, laivų, a r te legrafų lini
jų, arba kokios nors komuni
kacijos ar transportacijos, 
naudojamos karės vedimui. 

Neprieteliškas veikimas 
prieš draugiškas tautas, šios 
šalies neutraliai įstatymai už- | t i nuosavybes arba neklausyti 
gina čia susivyti lizdus to
kiems žmonėms, katrie ko-
kiuo nors būdu kenktų (įra^i-
giškoms tautoms. 

Platinimas melagingų ži
nių,* su tikslu gelbėti prieši
ninkui. Smarkus botagas 
yra tiems, katrie platina vi
sokias melagingas arba netei
singas žinias, kurios paliečia* 
šios šalies militarinį veikimą 
kaip namie, taip karės lau
ke. ' 

Neištikimybė armijoje arba 
laivyne. Yra didelis prasi

žengimai ir aštr iai baustinas 
už nepaklusnumą/ a rba nepil
dymą arba sukilimą armijoje 
arba laivyne. Del drafTo už
siregistravusieji vyrai yra 
dalis šios šalies m i Ii t arinių 
spėkų, nežiūrint to, kad jie 
nėra dar paimti tarnybon. 

Pasipriešinimas rekrutavi-
mui. Įs tatymai sako, kad 
niekas jokiuo būdu negali at

ka lb inė t i jokio vyro, kurs iš 
reiškia norą įstoti kariuome
nėn arba laivynan. 

Pasipriešinimas vyriausy
bės karės paskoloms, ša l is 
negali finansuoti karės be pa
skolinime. Tai prasižengi
mas, kurs t rukdo vyriausybei 
skolinti pinigus* Reikia vy-* 
riausybę remti, bet netruk
dyti. 

Išdavikiškos kalbos i r raš
tai . Visokių kalbų ir raštų 
laisvė tur i turėt i tam tikras 
ribas. Išdavikiškos ir maiš- ' 
tiškos kalbos arba raštai ša
liai yra kenksmingi ir už tai 
prasižengėliai - aštr ia i bau
džiami. Prasižengia tas, kas 
žodžiu arba* raštu peikia, pa
niekina arba įžeidžia šios ša
lies valdymo formą, konstitu-
liją, armiją, laivyną, unifor
mą arba vėliavą; kas grumo-
ja kūniškai pažeisti a rba nu
žudyti šalies prezidentą, kas 
džiaugiasi priešininko pasise
kimais arba priešininką už-
tariauja, kas cteda pastangas 
susiaurinti karės medžiagos 
gaminimą ir tt. 

Kriminaliai suokalbiai. Kri
minali* prasižengimas yra 
tas, jei du ar daugiau žmonių 
daro suokalbius su tikslu su
griauti vyriausybę, priešin-
ties vyriausybei, pakenkti 
įstatymų pravedimui, naikin-
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(Bus- daugiau) . 

KLAIDOS ATITAiSVMAS. 

Vakarykščio " D r a u g o " nu
meryje straipsnyj: " K ą kiek
vienas pilietis turėtų žinoti" , 
per korektoriaus neapsižiūrė
jimą įvyko klaida. Išspauz-
dinta: K a s nors tur i kariau
ti — konspiracija. Turėjo* 
gi būti ta ip : Kas tur i kariau
ti — konskripcija. 
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Birželio 30 d., 10l8 m., T. 
Fondo vietinis skyrius laikė 
susirinkimą. Neprošalį butų 
priminti, kad%Waukegane mi
nėjas* T. Fondo skyrius yra 
suorganizuotas nuo 1914 me
tų ir nemažai veikė, bet, lai
kui bėgant apsilpo taip, kad 
beveik jau nebuvo nei girdė-
ties. « 

Taigi nekurie daugiau susi
pratę tėvynainiai pradėjo ne
rimauti ir kelti% klausi
mą, delko taip apsnudo 
snūdo waukeganiei'iai. Pra
dėjo judinti pamažu miegan
čius ir gegužio 25 d. tam tik
slui sušaukė susirinkimą, i 
kurį susimko iš visų katali
kiškų iįpaugijų atstovai ir po 
to tapo atgaivintas T. F. 25 
skyrius. Išrinkta valdyba ir 
gyvai pradėtą^ darbas iš nau
jo. Tuojau prisirašė 16 na
rių pažadėdami kas mėnuo 
mokėti po 25c 

> Birželio 30 d. buvo laikv-
tas antras susirinkimas. Ta
me susirinkime narių skait
lius daaugo iki 40. Visi užsi
dėjo mėnesinius mokesčius 
po 25e. ir 50c. Iš to aiškiai ma
tome, kad waukeganieeiai ge
rokai pakilo susipratime ir 
atjaučia tėvynės reikalus. 
Jau nesigirdi tų keistų klau
simų: kur tos aukos eis, bot 
patys supranta ir žino kokiam 
tikslui tos aukos vra renka-
mos. 

Taigi, valio waukeganiečiai I 
pakilę iš abejojančių svajo
nių! Stengkimės daugiau 
neužsnusti, kad priešai nopa-
sijuoktų iš mūsų. 

Stengkimės, kad iki sekan
čio susirnkimo skaičius narių 
užaugtų trigubai. 

Be to, tame susirinkime 
dąjug svarstyta apie Lietuvos 
laįivę ir tt. Galiaus prieita 
prie naujų užmanymų, kad 
kokiu nors būdu galima bu-, 
tų daugiau surinkti aukų. 
Duotas buvo sumanymas, kad 

v surengti tam tikslui balių ir 
jau buvo betartą, bet štai pa
sirodo, kad ir mušu motervs 
nenori užsileisti. Štai jos 
duoda įnešimą, kad surengti 
išdirbinių parodą. Tam įneši
mui visi pritarė ir tapo pra
dėtas darbas, kuris yra varo
mas visir smarkumu. Diena 
paskirta liepos 28. 

Taigi gerbiamieji lietuviai 
ir ( lietuvaitės! Turbūt dar 
Waukegane tokios parodos 
nebuvo. Todėl naudokitės 
proga. 

Tikimės, kad iš mūsų, ypač 
lietuvaičių, nemažai randas 
jflfsižymėjusių savo rankų 
darbais ir laukia tos progos. 
Taigi neškite savo išdirbinius 
nurodytoj dienoj, parodyti vi
siems miklumą savu rankų. 

Kviečiame taipgi ii^iš apy
linkių kokmijų prisiųsti viso-

« 

N . 

Pakuotojai Uždirba? 
/ 

X 

Gryni Faktai Apie Mėsos Bizni 
N 

• » 

-. 

Federalė Vaizbos Komisija, savo paskutiniame raporte apie Jeigu esi biznierius, tai tikrai supiras^ šiuos visus faktus, 
karės uždarbius paskelbė, kad penki dideli mėsos pakuotojai yra . Jeigu neė^ : biznierius, tai pasikalbėk su savo draugu ar pažį

stamu, kuris yra biznierius, — su savo bankierium — paklausk 
jo kad tau darodytų faktais uždarbį pakuotojų su kitom dide-

didžiausi pelnytojai ir kad jie turi monopolį visos turgavietės. * 

Šis įšvtdinMMs, jeigu teisingas yra dalykas, kuris turėtu ru 
pėti netiktai tiems, kurie yra mėsos biznyje, bet "ir kiekvienam 
piliečiui šios šalies. 

lem industrijom. f 

Priduotosios figūros uždacbio yra klaidingos ir statemen-
tas, kad pakuotojai turi monopolį, ym neparemtas faktais. 

Pakuotojai, kurie išvardinti raporte, yra visi pasirengę pri-
parodyti savo uždarbius, jeigu reikalas. 

• • • ' .<-

ifei jokis paliudijimas nėra duodamas per Federalę Vaiz-
bos Komisiją ant kurio butų. galima pasiremti, kad didiejic 
pakuotojai turi monopolį. Pačios komisijos raportas parodo, 
kad yra kitu* didžiųjų pakuotojų, kurių pelnas yra daug di- v 

X 

Mėsos biznis yra vienas iš , didžiausių Amerikos pramonių. 
Kiekvienas pilietis, kuris yra šiek tiek apsipažinęs su biEniu ti
kėtųsi didelio uždarbio. 

dėsnis. -
] 

• i' • - ..V U.. .. a*4 

. 

Pakuotojai, kurie yra įvardinti šiame statemente vra pasi 
rengę viską išaiškinti kaip tik reikės, kadangi jie neturi nei jo 
kios jiegos sau kainos uždėfi. I 

Raportas parodo, kad pelnas keturių didelių pakuotojų bu-
^floiOOOioStTrjer paskutinius iria karės metus.' , 

; 

Suma yra suliginama su $19,000,000 kaipo metinis uždarbis 
arba pelnas per tris metus prieš karę padarau" t sumą $121,000-
000, kuris yra didesnis negu karės laikuose. 

t* 

Šis sulyginimas trijų metų uždarbio su viemi metų uždar
biu yra neteisingas. Federalė Vaizbos Komisija r>adarė klaidą 
figūrose, ir klaidinantis. , 

s 

Mei tas nebūtų teisybė, jie neturėtų drąsos padaryti tą pasi-
tyvį sfaternentą. 
- • 

Tolinus valdžios figūros parodo, kad penki dideli pakuoto-
jai [vardinti šiame raporte tiktai atsako už trečdalį mėsos biz-
nio, kuris yra varomas šioj šalyj. 

Surinktas trijų metų pelnas $140,000,000 yra uždirbtas nuo 
pardavimų siekiančių suvirs keturis ir pusę bilijono dolerių. 
Jttrfeiškia apie 3c. ant kiekvieno dolerio, — maža frakcija ren
tų ant svarinių produktų. 

Pakuotojų uždarbis yra mažus perkant gyvulius ir mėsą. 
Nei vienas didelis biznis nėra vedamas ant taip žemų uždarbių 
kaip mėsos. 

• • • 

Apart to, %m yra labai svarbu, — šis mažas pelnas tapo at
mokėtas tiktai dividentais. Likusi suma tapo įdėta atgalios į 
biznį. Taip turėjo būti, kadangi kiekvienas galite* suprasti 
šiuos1 karės laikus. ' 

s * 

Jie norėtų, jeigu.galima jus visus užinteresuoti su visomis 
i 

similkinenonois savo bispo. Pavyzdin imant kaipgi galima 
parduoti gatavą sudžiovintą beef 'a, jeigu gyvas jautis daugiau 
kainuoja. • Yra* daugiau dar tokių pavyzdžių, nekalbant apie 
metodas pristatymo šioj visoj šalyj ir kitose šalyse. 

Šie penki pakuotojai jaučiasi užganėdinti, kad jie turėjo 
progą pasiaiškinti visuomenėj duodant šį statementą. 

Jie turėjo progą atlikti didelį darbą jūsų valdžiai, kuomet 
valdžia reikalavo; jie visuomet sutiko visus reikalavimus grei
tai ir £erai ir pasitiki visuomene Amerikonų-žmonių, kad gerai 

« 
-

- _ 

\. 
/ 

• 

perskaitys šiuos visus faktus. 
< 
/ 

i 

Norint gerai vesti biznį šiuose karės laikuose, kuomet rei-
kia mokėti du ir tris kaltus daugiau už gyvulius negu papras
tuose laikuose, taigi reikia ir du ar tris kartus tiek pinigų. 
Maža suma uždarbio -tapo įdėta atgalios į biznį, kad pagerinus 
dalykus del kariuomenės ir laivyno ir Aliantų. 

Armour & Company 
Cudahy Packing Co. 
Morris & Company • 
Swift & Company 
Vv įison oc Company 

f 

surengė prakalbas su tikslu, 
idant užprotestuoti prieš ka
talikus ir atsakytį Dr. J. Šliu-
pui kam jis, Šliupas, apsmei-

kių išdirbinių. Rengimo k o - j ^ RusįjoS bolševikas. 
misijos adresas bus paskelb 
tas kiek vėliau " Drauge' K 
Tėmykite atidžiai Dabar 
tik'''pranešame visuomenei, 

8 vai. vakare prasidėjo7 pra
kalbos. Kalbėjo So. Bosto-
n'o Smelstorius. Tasai žmo
gelis visuomet atsižymi savo 

kad rengtumetės prie tos pa- j ^ § ^ 1 ^ tatgi ir bliovė 
.rodos, Rengkitės visi kas tik j £ e k tik ^ kakar in j fe išgalėjo, 
gyvas-į minėtą paroda, nes B j a u r i n o k a i p |manydamas 
tai pirma bus tokia proga 
Waukegane, tuo labjau, kad 
gera proga bus surinkti au
kų nuvargintai mūsų tėvynei 
Lietuvai. ^ 

T. Fondo 25 skyr. rast. 
S. Gadeikis. . 

* 
WORCEST£R, MASS 

"~ H 
V 
i 

^M 

katalikų veikėjus. "Štai . aš 
jums draugai, sakė Smelsto
rius, nieko -netaktiškai nesa
kau. Visi šitie mano žodžiai, 
tai. yra faktai neūkinei jami", 
Šmakšt ranka į Ttišeaių, iš
traukė pkarpaK ii **rtelei-
vio ,? ir rodo publikai, girdi, 
*SHa yra faktai, bet aš jc- nc-
skaitystiu bet iš galbūt paea-

Vietos ciciiikuriai pradėjo kyšiu. Draugai, 'jus l»tnae-
vargai ir nelaimė*. 
ticMikuriai pradėj< 

i i kailio Berti©*, 3*> ^ biarželio nat© rrr©Ji«ctji| 190S.6 me 

tuose, fkuomet carą norėjome 
nustumti nuo sosto,o patys at
sisėsti ant jo, bet argi galima 
buvo mums prie jo prieiti per 
mūsų ^dierikalus". Štai cia ir 
išvardino ypatas, kurios buk 
tai kenkė jų vykdomai revo
liucijai. "Pirmiausia, tai bu
vo . kun. Antanavičius, Seinų 
vyskupijos administratorius, 
antras kun. Laukaitis, M. Y-
Čas ir kiti, bet šie stambiau
si tų laikų buvo mūsų prie-

pusplikę prasišalino. Po jo, 
vakaro vedėjas perstatė vi««-
tos socijalistų šulą Neveck:). 
Tas perskaitė rezoliuciją pro
testo prieš klierikaJ/Hsip ki
tus ir perskaitęs rabino^drau-
gus, kad atsistotbję valfcan 
Worcesterio lietuvių priimtų 
tą protestą. Iš publikos pasi
girsta šauksmai prieš rezoliu
ciją ir pasidaro sumišįpjfts. 
Vakaro vedėjas v matydaįftis, 
kad bus blogai pra«o drauge, 

lai. Draugai, nemanykite, [ kad apstotų šaukę.N' M. Pai-
kad aš išmiklinau iš savo gal- tanavičia prašo balso, bet ne-
vos, ne. Čia gryni faktai". 

Metai antri atgal atmenu 
kalbėjo Michelsonas, tas iš tų 
pačių ' * Kele i vio ". • ' iškarpų 
tuos pačius faktus sakė. 

Baigdamas sava kalbą 
Smelstorius rąginomdraugus, 
kali visi protestuotų prieš 
klierikalus ir |jal«ikfs savo 

gauna. Laike sumišimo pra
deda kalbėti vėl Neveckas. 
Dabar užsikarščiavęs pradėjo 
duoti vėjo -Šliupui HŽ išnieki
nimą Rusijos bolševike, Jpač 
Kapsuko, išvadindamas Šliu
pą melagiu ir. silpnapročiu. 
. Aprimus truputi, AL Paltą-

navičia ^auna balsą ir. pasa

ko, kad socijalistai negali 
protestuoti vardu visų lietu
vių Worcesterio, bet tiktai 
savo 40 kuopos. Vėl triukš
mas. Neilgai laukus polici-
jos seržantas liepė uždaryti' 
^'mitingą". Ti*o viskas ir 
pasibaigė. Soči jalistai»nulei
do noses dulifto namo nieko 
nepešė. < 

\ Vietos Šnipas. 

DETR0lT,/JiI0S. 

• 
Tautos Fondo 93 sk., kiek per 
metus surkiko aukų. 

T. F. 93 skyr. rast., 
K. Gedvilis. 

SV. ANTANO DR-JTOS AD 
MINISTEACIJA, 
Wauke^an, IU. 

Tautos Fondo 93 sk. nariams. 
Pranešu, kad metinis susu 

rinkimas atsibus liepos 12 d. 
8 vai. vakre, Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. J š | sasirm-
kirn$ malonėkite atsilankyti 
visi nariai, nes yra daug svar
bių reikalųT Į susirinkiM&a 
kviečiame.atsilankyti ir. nenn-
rius. Bus išduota atskaita 

•laks Jankauskas — pirm* 
919 — 8tb St , 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln St. 

Ant Semaška — rastinu 
1408 Lincoln St., 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St, 

U Bakfik, Fin. rast., 
1331 So. Park ATS^ 

globėjai; ; 
1. Makuševiča) 
2. P- Kazdelevičs, 

Maršalkos: 
Pr. Dapkua, 
M. Galinis. 

tx. Kapturauskas, Knygiua. 
Pranas Bujanauskas, — or

gano pr&, 1112 — 10 St 
. • n . , i 

A toaApooflftl mum 

Inapis^ ieispocnfa 
Mved cack meal *or 
120diyBfwcacKoffl» 
įoo cxx>ooo pertoms 
m tlte UnitadStates . 
aukes «pSr «s bqf *s fte 
to «uppK^4e «J&e attamk 

\ -
\ 
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CHICAGOJE. 
IIIIIIIIIIII 

UŽKVIETIMAS 
l l l l l l l l l iiiiiimuiiifiiinuui 

Paryžius, liepos 9.—Gauta 
žinių, kad Vokietija austrams 

Siuomi ^žkviečiu visas ka- j pagelbon pasiunčiusi tris sa
vo korpusus su generolu von 
Below. 

talikiškų ir^tautiškų pašelpi
mu ir idėjinių, vyrų ir mote
rių draugijų valdybas (pir
mininkus, raštininkus ir iždi
ninkus) švento Jurgio para
pijos susirinkti seredoj, 
liepos 10 d., 7:30 vai. vakare 
| šv. Jurgio parapijos klebo
niją. ' 

Buvo iš sakyklos užkviesta 
susirinkti ketvergo vakare, 
bet dabar tapo perkelta i se-
redos vakarų. 

Kun. M. L. Krušas, 
šv. Jurgio par. klebonas. 

•'• '• ••• m tsas 

Kada 
{trink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

fibra ftjrfrtsr'lo 

~+M*EXPELLHL 
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 

96a i r s 
L » » ĮKĄRA' 

L buttUtikM rito f »ptitkoi« srls 
gtfc^lti KUO 

P. AP. R1CHTE* * CO. 
Strett, N»w York. N. Yt 

CICERO, ILLINOIS. 
Imame paveikslus dieną ir naktį 

Dirbame padidinimus iš visokiu fo
tografijų ir parduodame rėmus. 

Darbas užtikrintas. 
F . M. SZWAJKOWSKI, 

1412 So. 491 h Ave., Cicero, Illinois. 

TOWN OP LAKE. 

Iš susirinkimo 1 d. liepos. 

P-o J.Elias svetainėje liepos 
1 d. draugijų atstovai, pirmi
ninkai ir pavieniai turėjo su
sirinkimą Fourtli of July ap-
vaikšciojimo reikalais. Už
siminus apie "Service Flag ' \ 
visu^susirinkusių buvo noras, 
kad tik Town of Lake turėtu 
bendrą, puikią, didelę "Serv. 
Flag". Tsteigmui jos padaryta 
rinkliava. "Aukojo šios ypa-
tos: p-lė M. Brenzaitė $3.00. 
Po 2 dol.: A. Kareiva, J. Vis-
kontas, ir A. Rianga. Po 1 
do.: Kun. N. Pakalnis, E. 
Skinderienė, P. Misevičienė, 
V. Gapševieienė, L. Vencke-
vieienė, K. Jenetavieienė, E. 
Verkauskienė, A. Noreikienė, 
Mikološevičia, P. Stasulis, K. 
Ūselis, L. Šimulis, J. Balnis, 
J. Purtokas, J. Lešinskis, P. 
Birgiolas, P. Martišius, P. 
Stančikas. Smulkių $3.00. 
Viso labo $30.00. 

Visiems aukotojams ačiū. 
Spaudos Komitetas. 

Lotas ant Fairfield Are. arti 44 
gatvės, skersai gatve nuo lietuviš
kos bažnyčios. Kaina $600.00. At
sišaukite: 

Sydle, ^ 
Roora 411 — Hartford Bldg. 

Telefonas Kandolph 4268 

Parsiduoda bučernė ir grosemė. 
Labai gera biznio vieta. Vienintelė 
priežastis pardavimo, tai ta, kad sa
vininkas yra saukiamas kariuome
nę. Vieta labai tirštai lietuviu Ir 
lenkų apgyventa. Ateikite pažiū
rėti, o jrv a rantuojame, kad jums pa
tiks. Kaina pigi, nes esame privers
ti parduoti. 

Atsišaukite tuojans — 
JONAS TOPOLSM, 
4503 Whipple Str., 

n " " 1 • > • » 
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Vežimas su Viršum 
Faratduodą^abai pigiai paa K. KAP-
LAH A SONS, Leather 9r Flnding 
s^utuv4jf$9<>4 So. Aahland Ava. 

Pirkite MITO skuras, eeverykns Ir 
kltns reikalingus dalykus ceverykarna 

mnnffliniiiiuuiiiiiiiiiuiimiinummni 
« • •• • ••" !• • • • ' ' i • m .i i • 
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Pacle&kau vietos kaipo vargoninin
kas. Esu visai liuosas nuo kariuo
menės. Meldžiu atsišaukti j 

"Draugo" Administraciją 
1800 West 46th 8 t , 

Chicago, UI. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda 2 lotai, labais pigiai 

Lotai labai geroj prie 19 Ir Carollns 
gatvės. Bulvaras, gatvė kartinė, 
Gary, Ind. Atsiliepkite laUku arba 
asmeniškai. Atsišaukti. 

Konstantas Vertelka, 
831 Charles Str., Racine, Wis. 

F. B. BSADOHULIS 
LIETUVIS ADVOKATU 

AITOIUrKT AT LAW 

Oor. Clark M. 
TaL Central 999 Room 110? 

Oyv.: U I S South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 9999 

PIGUS PARDAVIMAS 
Parsiduoda turtingai inrengtas 8 

Šeimynų mūrinis, naujas namas, Ci
cero, UI., lietuviškoje kolonijoje. Mū
ras atoraa 12 colių iki stogui. Visų 
trlju Šeimynų pagyvenimai turi po 6 
kambarius ir maudines. Vidaus įren
gimas pagal naujausios mados ir Šio
je kolionijoje turtingiausiai. Kieto 
medžio (managony) vidaus iSgražini-
mas. Parsiduoda labai pigiai. Prie
žastie . pardavimo, pageidavimas at
silygint su visais skolininkais. IS 
kalno reikia inmokėt $8000.00. Li
kusieji ant lengvų iSmokeScių. Par
duoda pats savininkas. Ieško pir
kėjo gero kataliko lietuvio. 

Taipgi jei kas atsirastų paskolint 
$1000.00 ant antro morgage ne ant 
vienų metų, tai to namo neparduo
d a u Ir mokėčiau 6 procentą. Atel-
lauklt J "Draugo" Redakciją. -

JULIJONAS ŠLIOGERIS 
1424 So. 50-th Ct., 

Cicero, UI. 

^^r< 3—t 
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ATEINANTĮ SEKMADIENĮ 

REDAKCIJAS ATSAKYMAI 
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VYRŲ VIETAS UŽIMA 
MOTERYS. 

Chicagos viešbučiuose ir 
restoranuose vyrų registrantu 
darbininkų vietas užima mo
terys. Visi vyrai registrantai, 
katrie nepaimti kareiviauti, 
priverčiami pasiieškoti nau
dingesnių šaliai darbų ir už
siėmimų. 

PRANEŠIMAI. 
NORTH SIDE SUSIRINKIMAS 

TAUTOS FONDO 43 SK. 

rOP VOU* STOMAČffS S t e O 

Po valgiui neužmirSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumu* 
tos vidurių ligos paeina i i negero su
virškinimo, o tas reiškia, kad reikia 
pamėginti viena. Parduodama, pas 
visus aptiekorius. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
tki 11 Urt to: I po 

pletu lkl t vak. Nedėliomls nuo 
I iki t vaL vakare. 

Telef. 

— — 

I 
Tai. Drover 7042 

Dr. C. Z. Ve z e lis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo t ryto lkl 9 vak. 
Nedėliomla pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENCE 
arti 47-toe Gatvė*. 
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MOKYKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

Dabar tik $2.00. 
Pataisome visas užduotis. 
Jei nepatiks, sugražinsime 

jūsų pinigus. N 

Jeigu nori greitai Ir lengvai iš
moku angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti, tai mokinkis savo namuose iŠ 
mušu ypač tam tikslui sutaisytu lek
cijų. Jose iltarimas angliškų žo
džių ir vertimas lietuviskon kalbon 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienas išmoksta be var
go. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kuria mokinys išrašo 
Ir prisiunčia mums del pataisymo. 
Mas pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui. 

Plrm% Bito kurso kaina buvo $10, 
o dabar paaky rėme 600 kursų po 
|2 .00 , vien tik išplatinimui savo me-
todos, po to ir vėl bus $10.00. 

Užsirašyk 5} kursą dabar — šian
die, kolei gali gauti už $2.00. 

Prlalųsk $2.00 pinigais ir už 15 
centų markių nusiuntimui, mes tuo-
Jaus nusiųsime visas lekcijas. Jeigu 
lekcijos nepatiks, sugražink už tri
jų dienų, mes nusiųsime atgal jūsų 
pinigus. 
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AUŠROS VARTŲ PARAP. 
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Oollege Prep. School, 
3103 So. Halsted St., Chicago, 111. 

• • • • • • I • • • • ! » • • 

Temykit! 

Continen 

Statementas uždarant 
RECOURCES 

m '.. 

Chicago 
Subatoj, Birželio 29 d. 1918. 

«- -

RESOURCES.M 
Time Loans 
Demand Loans 
Acceptances 
Bonds, Securities, ete 

$154,691,422.7$ 
. 53,248.702.93 
. . . 450.000.00 
. 15.409,121.75 

-Ą , 

Ketverge, liepos 11 d., 7:30 vai. 
v a k a r e Š v . M y k o l o A r k . p a r a p . 

svetainėje, 1644 Wabansia Ave., 
jvy^s T. F. 43 «kyr. susirinkimos. 
Kviečiami yra dranfcijų atstovai, 
kurios turi išrinkę ir visi kurie 
yra užsidėję mėnesines duokles. 
Reikės pasvarstyti apie siunti
mą atstovo į seimą, kuris atsibus 
rugpjūčio mėnesyj, Baltimorėj, 
Md. Yra ir daugiau reikalų. 

Iždo Raštininkas. 

$923.799.247.47 
U. S. Bonds k , . 13,415,209.60 
Bank Premises (Eąuity) . 4 >, 9,000,000.00 
Other Real Estate f5,953.77 
Custumers' Liability on Letters of Creilit 4,238,182.93 
Customers' Liability on Acceptances 

(as Ter Contra) 5,490,992.49 
Overdrafts 20,f 15.92 
Cash and Due from Banks • 14,498,701.58 

1337,724498.19 

• . . • 

Capital 
Surplus 
UndiTlded Proflts , 
Heaerred for Taros 
Circulation 

. . . ' . i 4 . . . 221,500,000.00 
8,500,000.00 

• • • • • • • • • . « • • , • * • « . 6 , 6 4 9 , 4 1 1.6O 
• • • • • • • « • • • « • • • • • • • • o 4 4 1 U 1 1. M o 

$150,000.00 
Lesa Amount on Hand . . 

1 ~~~" 
0.00 

150.000.00 
BiUs rayable with Federal Reserve Bank 3,000,000.00 
Liability on Letters of Credit 4,353,658.07 
Liability on Acceptances 5,490,692.43 

f Individual $144.708,918.74 
Deposits^ \ 

(Bank 142,527,495.93 
287,236,409.67 

1 

i 

$337,724,195.10 

. . . . * • • 
. . . . . . 

George M. Reymolds 
Arthur Reynolds . . . . 
Ralpb Van Vechten . 
Alex. Roberston 
Herman Waldeck 
John C. Craft . . . 
William T. Bruckner Viee-President 
John R. VVashburn Vice-President 
Wilson W. Lampert Cashier 

• • • • • 

• • • • • • 
• . * . 

Preaident 
Vice-Preaident 
Vice-President 
Vice-Preaident 
Vice-President 
Vice-President 

Officers 
Harrey C. Vernon Assistant Cashier 
George B. Smith Assistant Cashier 
Wilber Hattery Assistant Cashier 
H. Erskine Smith Assistant Cashier 
Dan Norman i Assistant Cashier 
George A. Jackson Assistant Cashier 
Heuben G. Danlelson . . . . %c Assistant Cashier 
John F. Craddock - Mgr. Credif Dept. 
Joseph McCurrach . ; Mgr. Foreign Dept. 

• • ' 
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ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

= 

•88 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ku v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausial. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nė dal} grabų 
patjs dirbame. 

3307 Auburn Ave., 
Telephone Drover 4139. 

Tel. Cicero 252. 

Dr. S. NAIKELIS 

COLUMBIJOS GRAMAFOHŲ IB REKORDŲ KRAUTUVE 
• 

Continental and Commercial 
: 'J- . 

Trust and Savings Bank 
CHICAGO 

^ 

Statementas šio banko atidarant blanf UefMis 1, 1»18 

RESOURCES 
8?Il?4.77t.49 

North Sidės dr-jų atstovai, ku
rie c&ate išrinkti į Labdaringą 
Sąjungą surengimui vakaro, mo-
lonėkite susirinkti šiandie, t. y. 
9 d. liepos į Šv. Mykolo Ark. pa
rapijinę svetainę 7:30 vai. vaka
re. Serijos tikietų del išlaimėji-
mo jau gatavos. Dabar reikia 
jas išsidalinti. Visi atstovai *»u-
iirinkite. Komiteto Valdyba. 

T i m e L o a n s ( S e c u r e d b y C o l l a t e r a l ) 
D e m a n d L o a n s ( S e c u r e d b y 

Collateral) $17,732,134.99 
Bonds and Securities . . 13.499.970.89 
C a s h a n d D u e f r o m B a n k s l 3 , 7 3 2 , 4 « 5 . 0 2 
Demand Resources 44,998,479.31 

/ . 

The Hibemian 
iation 

CHICAGO • 

v 

StatesnejiCaa žk> banko atidarant bi*ni liepos 1, 1918 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

4847 W. 14th St., Cicero, IU. 
VALANDOS: nuo 9 lkl 19 išryto, 
nuo t lkl 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vak. Nedėliomls: nuo 9—11. 

Didžiausi s pasirinkimas rekordu: Lietuvišku, Ruskų, Po lik ų 
ir Anglišku. Kaina po 75c. vienas. Gramafonal nuo $ 10.00 iki 
$J50.00. Didžiausia LietUYisku knrgu krautuvė Amerikoje. 

Dideli kataUoga laikrodėliu, žiedu, lenciūgėliu, k n r f ų Ir tt. 
pasiunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. į tampa. 

Rašyk: Tel. Drover 8197. 

^JUOZAPAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., lswd St., , IU. 

* RESOURCES 

LIABILITIEfr -' 
182,194,949.99 

Time Loans 814.303.241.43 
Real Estate 603.00 
Bonds and Securities . . $8,781,091.32 
D e m a n d L o a n s 3 . 0 4 0 . 9 7 8 . 0 5 
Cash and Due from Banks 4,189,437.10 

15.961.506.47 

930,266.270.90 

Capital $9,000,000.00 
Surplus 1,600.900.00 
Vndivided Profita 1.691,049.29 
Reserved for Taxes, Interest 

and Dividende 484.S40.91 
99.499,389.19 

Demand Deposits . . . . $15,179,204.78 
Time Deposits 12,917,786.06 
Special Deposits 17,871,910.81 

46,499,869.91 

i $62,134,249.80 

LIABILITIES 

Telefonas: McKlnley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 South Westera Boulevard 
Kampas W. 85-tos Gatvės. 

« - . - . . . . « - . » - - - : • : 

Capital , . . $2*000,000.00 
Surplus . . . C 1,000,000.00 
Umdivided Profita 648,851.43 
Reserved for Taxes, Interest and 

Dividende 492,548.01 
Demand Deposits $8,218,599.37 
Time Deposits 19,910,272.09 

26,128,871.46 

l $30,265,270.90 
— 

KAPITALAS CONTINENTAL IR COMMERCIAL TRUST IR SAVINOS BANKO 
(3,000,000) IR KAPITALAS STOCKO HIBERNIAN BANKING ASSOCIATION 
($2,000.000) YRA SAVININKAIS CONTINENTAL IR COMMERCIAL NATIONAL 

BANK OF CHICAGO. 
Sudėtiniai Depozitai šių Bankų • •'§*>!• « » « « • > • • • m.» ę » • \ $359,034,140.74 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Veda Bilas Tisuose Teismuose 
Ofi sas D l d m l e s t y j : 

09 W. WASHINGTON STREE7T 
Kam bari s 609 

Tel. Central 5473 
Ofisas ant Bridgeporto: 

S206 SO. MORGAK STREET 
Tel. Yards 780 

Gyvenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Tards 4681. • 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 96 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S149 S. Morgan St., kertė 89 st. 

CHICAGO, I l l i . t 
Specijalistas 

Moterišku Vyrislcu Ir Valk a 
Taipgi Chronišku Ugų. 

OFISO VALANDOS: 
lkl 9 ryto, nuo 12 iki f po plet 
Ir nuo 8 iki 8:80 rak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

Telefonas: PDLLMAN 141 

Dr. D. J. BAG0Č1US 
LIETUVIS GYDYTOJAI 

IR CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAlf AvTB., 
" R08ELAND, ILLINOIS 

• n 

Dr. A. R. Blimentiial 0 . D. 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 IS ryto iki 9 
vai. vakarą. Nedėliomls 9 iki 18. 
4649 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 9487 

Kamb. 818-826 National Life Bg. i 
99 So. LaSalle 8L, 

•akara l s 9911 W. 9Jnd Straat 
RookinU 1999. 

Rasddence Humboldt 97 
CHICAGO, TT,T„ 

uiuHiuiiNiiiiiniiuiiHiiiiiiiiiiiuHiniiuF 

vimfiiimniummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiim 
9 8 t • . i akUsf l Blvd. Ohioa«o 

DR. A. A. ROTH 
BU1AS GYDYTOJAI Ir CHIRURGAfl 

hsu 
t 8864 8, 
Ttaapkaae Drorsr 9998. 

19—11 ryte 
Nedėliomls 19—19 d. 
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Home Blend vežimo; 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 8 0 c 

Riesnclu Sviestas 
Labai geras po 

29c 
D AIRY 

39c 
WEST SD3E 

1378 Mllvraukee av 
2064 Milvraukee av 
1054 Milwaukee av 
1610 W. Madison st. 
2880 W.Madison s t 

1644 W.Chlcago a r 
1836 Bluelalandav 
2612 W. North ar. 
1217 So. Halsted st. 
1882 8o. Halsted s t 
1818 W. l l t h s t 

$142 W. 2 fad s t 

SOUTH SDDE nu 42t So. Halsted st 
7991. 

av 
• t 

av. 

NORTH SIDE 
406 W.DivisioB s t 
714 W. North av. 
8649 Ltneoln av. 
8244 Unoola av. 
9419 N. Clark s t 
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