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METAI-VOL. m . No. 160 

TALKININKAI EINA PIRMYN 
ALBANIJOJE 

Kuone visa austrų linija 
sulaužyta 

. _ 

Mažai žinių iš bolševikiško "rojaus" 
SUTRUŠKINTA AUSTRŲ [kairiojo sparno, Adriatiko 

LINIJA. pakraščiais. Tenai talkinin
kams gelbsti karės laivai. 

Italų infanterija paėmė 
miestelį Fieri. Paėmė ir su
virs 1,300 nelaisvių. 

Italų raitarija apsupa Ma-
lacastra augštumą, šiauriuose 
nuo žemutinės dalies upės 
Vovusa. Be to italai sunaiki-

w 

no tiltus per upę Semina. 

Prie ofensyvos prisidėję ir 
serbai. 

Londonas, liepos 10.— Tal
kininkų ofensyva Albanijoje 
seka 100 mylių ilgio frontu ir 
vis plačiau išvystoma. Aiis-
trai tenai pliekiami frontu 
pradėjus Adriatikos jūrėmis 
ir baigus Serbijos miestu 
Monastiriu. 

Tenai veikia didžiume pran
cūzai ir italai. Yra kiek ir 
anglų. Prie talkininkų prisi
dėjo ir serbai. Pastarieji yra 
drąsuoliai ir narsus. Tenai 
jiems apylinkės labjaus kaip 
kitiems žinomos. J ie yra įpra
tę tuose kraštuose grnmties 
su savo priešininkais. 
Talkininkų laimėtinai jier,** 

turi didelę svarbą. Nes jei pa
siseks austrus tolokai atblokš
ti, tuomet talkininkams susi
nėsimas su Salonikais bus žv-

WASHINGTONE TYLIMA 
'RUSIJOS REIKALAIS. 

Gauta žinia nuo ambasado
riaus Francis. 

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
A L A.r_,Ą. f 

Atbloškė vokiečius ir pasistū
mė pirmyn. 

Paryžius, liepos 10.—Vakar 
ryte prancūzai užatakavo vo
kiečius frontu tarpe upės Oise 
ir Montdidier. Karės ofisas 
praneša, kad prancūzai su
traškino vokiečiu linija ir vie
noj vietoj pasivarė pirmyn per 
mylią. 

Vokiečių kontrataka prieš 
. prancūzų liniją ties viensėdija 

nnai palengvmtas. Bus gal,- b u v Q a t m u S t a 

ma susinešti nuo Adriatikos1 

jūrių pakraščių per Monasti-
rį. Trumpesnis _ ir saugesnis 
bus kelias, kaip šiandie Tarp-
žemių jūrėmis. 

Balkanų vakaruose talki -

Paimta nelaisvėn 450 vokie
čių, tarp kurių yra 14 oficie-
rių. 

Long Pont apskrityj, ry
tuose nuo miško Retz, prancu-

ninku armijų skaitlius tikrai z a ' t a i P l f P a s i v a r ė P 1 " " - * 
nėra. žinomas. Sakoma, kad j t o l o k a ? a l a -
busią apie 500,000 vyru vienų T E I S I A M I KETURI SUO 
italų, kuriems .vadovauja gen. 
Ameglio. 

ITALAI VAROSI PIRMYN 
ALBANIJOJ. 

Paėmė jie miestą Fieri. 

KALBININKAI. 

Rymas, liepos 10.— Talki 
ninku ofensyva Albanijoje tę
siama, praneša, karės ofisas. 
Naujas progresas atliktas ant 

Rymas, liepos 10.—Italijos 
karės teisme teisiami trys ita
lai jurininkai ir vienas italas 
kareivis, kurie kaltinami už 
padėjimą pragarinės mašinos 
karės lavan Benedetto Brin^ 
kuris buvo suplaišintas. Tai 
įvyko 1916 metais uoste Brin-
disi. 

Washington, liepos 10.— 
Valdiškose sferose nieko nau
ja nepasakoma Rusijos reika
lais. Nežinia, ką Suv. Valsti^ 
jos mano pradėti. Taippat 
nežinia, a r tuo tikslu taria
masi su talkininkais. 

Militariniai ekspertai tvir
tina, kad Rusijos reikalus 
rėkia palikt i /ant šalies. Pir
miau reikia vokiečius sutraš
kinti vakarų fronte ir tik pas
kui pagalvoti apie Rusijos 
gelbėjimą. 

Žinovai tvirtina, kad kuo
met vokiečiai bus sutraškinti 
vakarų fronte, tuomet jie ne
teks'jėgų nei Rusijoj. Tuomet 
jų bus pralaimėta visuose 
frontuose. 

Vakar gauta žinia ir nuo 
ambasadoriaus Francis, nuo 
kurio nieko nebuvo girdima 
pradėjus birželio 24 diena. 

Ambasadorius Francis pat
virtina von Mirbacbo nužudy
mą Maskvoje. Mirbach nužu
dytas liepos 6 d. apie 3:00 po 
pietų. Paskui iš Maskvos pra
nešta apie mūšius gatvėse. 

Anot žinių, socijalistai revo
liucionieriai pagrobę savo 
rankosna kelis žymesniuosius 
bolševikus. Gi bolševikų val
džia suareštavusi revoliucio
nierių vadus. 

Mūšiai gatvėse ištiko Ja
roslave ir kituose miestuose. 

Ambasadorius savo tą žinią 
pasiuntė į Archangelską, kur 
žinia buvo praleista. 

«— 
• 

Nubausti lietuviški 
socijalistai ir lais-

. 

vamaniai 
— — 

SUSIDAUŽĖ DU TRAUKI
NIU. 

25 žmonės užmušta; 75 su
žeista. 

"Drauge" jau buvo pra
nešta, kad Ciceroje, 111., lietu
viški socijalistai ir laisvama
niai birželio 24 dieną buvo 
surengę prakalbas M. Jankai
čio svetainėje. Prakalbų metu 
jie baisiai dergė sau nepatin
kamus žmones. Todėl keturi 
cicilikpalaikiai buvo suareš
tuoti ir jų susirinkimas iš
vaikytas. 

Birželio 26 dieną Ciceros 
teisme turėjo įvykti jų byla. 
Bet jie pareikalavo prisieku
siųjų teismo. 

Vakar, lieptos 9 d., įvyko jų 
byla dalyvaujant prisieku
siems teisėjams. Byla tęsėsi 
apie 7 valandas. 

Po pusvalandžio pasitarimo 
prisiekusieji teisėjai išnešė 
nusprendimą, kuriuomi ap
kaltino trukšmadarius socija-
listus ir laisvamanius. Nubaus 
_.. 

ti yra: • 
T. Kučinskas, J . Matulis, K. 

Kaminskas ir A. Demikis. 
Pirmasis gavo 5 dol. pabau

dos ir teismo lėšas užsimokė
ti. Kiti trys nubausti po vie
ną dolierį pabaudos ir teismo 
lėšomis kiekvienas. 

Cicilikpalaikiai tečiau ta 
bausme nepasiganėdino. Gal 
jiems atrodo, kad permaža ga
vo. Todėl padavė apeliaciją 
augštesnin teisman. 

Bylos metu paaiškėjo, kad 
tas prakalbas buvo surengusi 
kažkokia chioaginių lietuviš
kų laisvamanių kuopa, prigu-

NĖRA VARGO SU CUKRU
MI. 

n . H .11111 1 

' 

Maisto stovis gana geras. 

WashiUgton, liepos 10.—Ša
lies maisto administratorius 
Hoover vakar paskelbė, kad 
su cukrumi nėra vargo. Cu
kraus yra užtektinai. 

Bet kad apsidrausti ateity
je, šalies gyventojai privalo 
pildyti parėdymą kad cukraus 
nevartoti daugiau, kaip tris 
svarus per mėnesį vienam 
žmogui4. Kuomet šitai bus pil-: 
doma, tuomet nebus jokio var
go su cukrumi. 

Taippat visoj šalyj maisto 
stovisHŠfandie yra gana geras. 

V Kares ir stovis 
. 

Pastarieji Rusijoje atsitiki- reikštų. Tuomet sumažėtų vo-
mąi į save atkreipia viso pa
saulio domą. Galima tikėties 
t^n labai didelės svarbos nuo-
tikių. 

Vokiečių ambasadoriaus nu
žudymas Maskvoje Vokietijai 
paduoda gerą pretekstą ne tik 
paimti Petrogradą ir Maskvą, 
bet dar visoj Rusijoj prapla
tinti savo politikines ir eko
nomines opresijas. 
• Kas tiesa, bolševikai Leni

nas ir Cičerinas kuoveikiau-
Taip geras, kokio dar nebuvę I šiai išreiškė "didelį pasigai-
nuo to laiko, kuomet šalis sa- Įėjimą'' del ambasadoriaus 
vo maistu pradėjo aprūpinti nužudymo. Bet, suprantama, 
talkininkus. [Vokietija nepasitenkins gra-

Maisto administratorius to- žiaisiais bolševikų Žodžiais, 
lesniai pataria mažiau vartoti I r tuo reikalu ims smarkiau 
kviečių ir mėsos. Po naujos I veikti. Nereikia abejoti, kad 
pjūties kviečių vartojimo su- Vokietija nepasinaudotų tuo 

kiečių jėgos vakariniam fron
te. Talkininkų armijoms atsi
darytų kelias patraukti Vo
kietijos gilumon. 

Negalima iškaino įspėti, 
kaip susitvarkys reikalai atei
tyje. Bet po atsitikimo Mask
voje yra daug vilties, kad ru
sų liaudis ir darbininkai tik
rai turės parodyti savo galy
bę prieš vokiečius ir bolševi
kus, katrie bendromis pastan
gomis Rusiją stumia pražu-
tin. 

Vakarų fronte, išėmus kai-
kuriuos mažesnės svarbos su
sikirtimus, vieši nieku nesu
drumsta ramybė. Anot prane
šimų, kuone visam fronte ar-
motos baubia be pertraukos, 

siaurinimas gal ir bus kiek; nepaprastuoju atsitikimu. J į . . B^t tasai armotų baubimas 
palengvintas. Bet nereikia ti- nai parodys Rusijai savo vir- t e n a i yra taip įprastas daik 

mo. 

PALAIDOTA 22 COLUMBIA 
AUKOS. 

kėties, kad jis butų panaikin- šenybę ir galybę, kad iš pat 
tas pirmiau karės pasibaigi-1 pradžių sukoneyeikti rusų 

tautos išbudimą. 
Bet iš kitos pusės imant, vo

kiečių ambasadoriaus nužudy
mas labai veikiai gali sukelti 
rusų tautą prieš teutonus ir 
jų sėbrus bolševikus. Nes kas-
gi buvo nužudytas ambasado
rius von Mirbach, Tai buvo 
tikras Rusijos valdovas. Jį 
valdovu ten buvo pastatę bol
ševikai. J is rusų tautai bol-

linti Begyvuojančiam lietuvis-
Nashville, Tena., liepos 10. ^ laisV(aaaxdų suvienijimui 

- D n pasaz,er,n,u t r a u k m m | A m e r i k o j e S ū s i r i l l M m e y^-
ant National Chattanooga & 
St. Louisf geležinkelio susidau 
žė ties Belle Meade Park, 
Nashville priemiestyj. Tele
fonu pranešta, kad 25 žmonės 
užmušta ir 75 sužeista. 

Vienas traukinis bėgo • v 

is 

IŠ SOČIJALISTŲ "ROJAUS" 
KERBNSKIS APIE INTER

VENCIJĄ JAPONIJOS. 

Bolševikai labai priešinasi to
kiai intervencijai. 

Paryžius, liepos 10.—Čionai 
vieši buvęs Rusijos premje
ras Kerenskis. Jisai apie ja
ponų intervenciją Rusijoje 
laikraščių atstovams taip pa
sakė: 

" A n t visuomet butų laikas 
įsidėmėti faktą apie mūsų 
(rusų) stovį. Neturime nieko 
bloga prieš japonų tautą. Ji
nai visuomet mums buvo 
prielanki, net karės metu 
Mandžiurijoej ir paskui pasi
baigus karei. 

"Be t šiandie gyvuoja klau
simas, kad ta japonų inter
vencija nebūtų blogai supras
ta. J i gali išeiti naudon pa

tiems vokiečiams ir bolševi
kams. Bolševikai nesusipra
tusioms rusų minioms gali į-
kalbėti, kad Japonija kariau
ja prieš Rusiją. Tuomet ru
sai atsiverstų prie vokiečių. 

" J u k Trockis kituomet yra 
pasakęs, kad jei jam reiktų 
pasirinkti vokiečių ar japonų 
okupaciją, tai jis glaustųsi 
prie pirmųjų*'. 

Kerenskis toliaus pažymė
jo, kad šiandie Rusijoje vieš
patauja neapsakoma betvar
kė. Kiekvienas rusų miestas, 
miestelis ir kiekvienas sodžius 
šiandie turi nuosavią " tary
bą", kuri veikia, kaip jai 
patinkama. Nuosavybės teisė 
panaikinta. Tik vieniems vo
kiečiams yra leistina turėti 
nuosavybę. 

Toksai stovis negali ilgai 
-

Memphis ir St. Louis, kftas 
tuo pačiu keliu iš Nashville į 
Memphis. 

Abudu garvežiu sunaikinta. 
Sunaikinta ir daugelis vago-

, ,. „ „ ; i i - Z lis Cicero lietuvių laimėjimas, 
nų su keliauninkais. * *__ . ,.* ' 

T^.JV. i A - • ffi lietuviškiems sociialistams 
Didžiuma nukentėjusių yra?** " . ¥*"^\ _. _ J „ 

ir laisvamaniams tikroji pra-

vamaniai buvo manę prirodyti 
kažkokius "bjaur ius" lietu
vių kunigijos ir pačios pope-
žijos darbus. Tečiau nesuspė
jo tai padaryti. Policija soci-
jalistus ir laisvamanius pa-
liuosavo nuo sunkaus darbo— 
"bjaurų" darbų pr i rodymo--
uždarė kalėjiman kaipo trum-
papročius. 

Jų nubaudimas yra dide-

PjBoria, m. , liepos 10.—Va
kar miestelyj Pekin palaidota 
22 laivo Columbia aukos. 

Kitos 15 aukų palaidota 
miestelyj Kingston Minės, kur 
jos buvo gyvenusios. 

Tardvmai savo keliu seka/ š e v i k * l u P o m i s d i k t a ™ P**" 
! dymus ir ^statymus. Jam he-

"Į piant bolševikai- išžudė tūks
tančius žmonių, katrie viešai 
priešinosi rusų su vokiečiais 
taikos sutarčiai. 

Mirbach todėl dar labjaus 
rusų tautos širdyje įskiepijo 
pagiežą prieš vokiečius ir jų 
bernus bolševikus. 

I r jei šiandie rusų tauta iš 
l e targo i šbns tų ir paki l tų 
prieš savo didžiausius nevido
nus vokiečius ir bolševikus, 
be abejonės, tuomet Berlynui 
pasidarytų labai karšta. Nes 
rusai yra .dar gana galingi 
atsiremti prieš vokiečius ir 
vidujinius savo priešininkus 
bolševikus, kurie darbininkų 
didžiumą sumulkino tuščiais 
savo pažadėjimais. Tik ru
sams reikia sumanios ir stip 

ŽINIOS 
Was\ington, liepos 10.—Gauta 

olficijalių žinių, kad Prūsijos 
landtage socijalistas atstovas 
Stroebel pasmerkė vokiečių vy
riausybę už norėjimą taiką at
siekti su ginklais. 

nigenai. 

TALKININKAMS VISO 
PASKOLINTA $6,091,-

590,000. . 

gaištis. 

Paryžius, liepos- 10.— Vokieti
jos kaizeris patvirtino užsienių 
reikalų sekretoriaus von Kuehl-
mann rezignavimą .̂ Manoma jo 
vietoje bus nuskirtas admirolas 
Hintze. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Washington, liepos 10.— Žem
dirbystės departamentas apskai
to, tad šįmet Suv. Valstijose bus 
mažiau kviečių 40 milijonų buše-1 raos pagelbos. Tą pagelbą 
lių, ne kaip pirmiau buvo mano-
ma. 

VĖSULA SUNAIKINO 

Washington, liepos 10.—Suv. 
Valstijos dar daugiau $10,-
000,000 paskolino Italijai. Da
bar Italijai bus paskolinta 
660 milijonų .dol. Gi visiems 
talkininkams kartu $6,091,-
590,000. 
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Washington, liepos 10. — 
Gauta žinių, kad liepos 6 die
ną baisi vėsula sunaikino salą 
Guam. Pusė gyventojų nete
ko pastogės. Sunaikinta javai 
ir visokia žmonių manta. 'Ma-
terijaliai nuostoliai dideli. 

Amsterdam, liepos 10.—Cekai-
slovakai ne tik Siberijoje muša 
bolševikus, bet ir pačioj Rusijoj. 

j Netoli Volgos jie užėimy miestu 
Sizran ir Moslim. */ 

Tokyo, liepos 10.—Iš Vladivos
toko čia atkeliavo Čekų-slovakų 
tautinės tarybos narys pulkinin
kas V. Hiirban. Jis veikiai iške
liauja "VVashingtonan pranešti a-
pie stovį Siberijoje. 

PASIBAIGĖ D0V7LING 
BYLA. 

jiems gali duoti Suv. Valsti
j o s ir talkininkai. Ir jie pagel
bą gaus, kaip tik greit paro
dys savo pirmutinius žing 
snius, padabintus gerais no 
rais. 

Ar butų galima atnaujinti 
rusų frontą ir ar rusų fcariuo 

tas, kad ir tai šiandie pris-
kaitoma prie ramybės. Karės 
fronte tik tuomet pasidaro 
neramu, tik tuomet pakyla 
baisiausioji vėsula, kuomet 
infanterijos divizijos dideliais 
mūšių linijų plotais pasiun
čiamos atakosna. 

Vokiečių pasiruošimas to
limesniu veikiman nepertrau
kiamas. Karės sferose vokie
čių užtrukimas aiškinamas 
taip: Arba vokiečiai rengiasi 
negirdėtan ligšiol užpuolimai*, 
kad pagaliau gauti kokį nors 
viršų, arba gaminasi sustip
rinti dabartines savo linijas ir 
tik ginties. 

Todėl vokiečiai to visa ap
galvojimui pašvenčia daug lai 
ko, idant visapusiai aptarti 
kiekvieną smulkmeną. 

Vakar buvo žinių, kad aus
trų frontą aplankęs vokiečių 
generolas Ludendorff, kurs 
austrams pažadėjęs vokišką
ją pagelbą. Nes austrai šian
die patys vieni jau nieko-ne-
gali nuveikti po apturėto nuo 
italų baisaus smūgio. 

Vokietijos karės laivyno 
ministeris, admirolas von Ca-
pelle, pranešė reichstagui, jo-
gei vokiečių nardančios lai
vės esančios "kuogeriau-
siam" stovyj ir žymiai vei
kiančios. , 

Kaip "smarkiai*' nardan 
čios laivės veikia, tai liudija 
kadir šis faktas: Suv. Valsti
jos trumpu laiku Prancūzijos 
nugabeno suvirs milijoną ka
reivių, gi nuo nardančių lai
vių "smarkaus" veikimo iš 
to milijono žuvo apie pora 

Londonas, liepos 10.— Va
kar karės teisme pasibaigė 
korporalo Dowlingo byla. Iš
tarmė bus paskelbta vėliau. 

Dowlingą smarkiai gina jo 
ilgas nesuteptas anglų kariuo
menėje tarnavimas. 

Paryžius, liepos 10.— Bolševi
kai Maskvoje paskelbė karės sto
vį ir kol-kas turi viršų. Revoliuci
joje prieš bolševikus dalyvauja 
buvusio Kerenskio kabineto na
riai. 

WasJiington, liepos 10.—Gauta 
žinių, kad Persijos sostinėje Te
herane paskelbta karės stovis. Ten 
įvyko gyventojų riaušės del mais
to trukumo. 

menė galėtų stipriai pasiprie- š i m f t 3 r ž m o n i u -
sinti vokiečiams, kol-kas ne
galima pasakyti. 

Bet yra žinoma, kad buklus 
ir energingas talkininkų tenai 
veikimas, kaip bematai, at
mainytų .visą stovį. Vokiečiai 
Rusijoje.išnaujo pasijustų sve 
timi elementai ir jų ten pra
gaištingam darbui butų pada
rytas galas. 

Jei vokiečiams tečiau norė
tųsi ir tolesniai nepaleisti iš 
savo rankų užgrobtų rusų pro
vincijų, tuomet jiems reikėtų 
ten sugabenti skaitlingą ka
riuomenę. 

NORĖJO PABĖGTI INDUS* 
TRIJALISTAS. 

Federaliam buste, kur prieš 
teisėją Landis teisiami indus-
trijalistai, vienas iš jų, John 
Baldazzi, mėgino pabėgti. J is 
nuėjo išeinamojon vieton ir iš 
ten pasileido trepais žemyn. 
Turbūt pamiršo, kad policija 
jo žingsnius saugoja.. 

Tečiau be sunkenybės su
laikytas ir atgal nuvestas teis
mo kambarin. 

Dabar teisiami industrija-' 
listai padėti saugesnėn prie-

Gi tas talkininkams daug žiuron. 
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atruota laišką. Advertlsing rates on application. 

Vienykimes po kolonijas. 
(Chieagiecių domai). 

Pristeigėme įvairiais gra
žiais tikslais organizacijų. 
Visos j«>s prisidėjo prie. Kata
likų Federacijos. Rodosi tu
rėtų jau žydėti gražioji vie-
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nybė ir nešti vaisius. 0 tuo mukkelnį daktarėlį, arba pa 
tarpu tikros vienybės pas mus 

Trečiadienis, Liepos 10 d. Sv. Septyni Broliai Kentėtojai 
Ketvirtadienis, Liepas 11 d. 8v. Pijus I, 

REDAKCIJOS PASTABOS " 
BOUEVIKAI PEŠASI SU 

ANARCHISTAIS. 
Bolševikų valdžia teciatt 

naktį atlaikė posėdį ir nu
sprendė anarchistų sukilimą 

Kaip žinoma, rusų soči ja-' tuojaus numalšinti. Tuo tiks-
listai bolševikai yra artimi lu bolševikų kareiviai balan-
sėbrai anarchistams. Bet 
šiandie Rusijoje kiti kitais 
nepasitenkina. Bolševikų gal
va Leninas šiandie baisiai at
kakliai kovoja prieš anarchis
tus. 

* 

Kodėl jis taip daro kiek
vienam juk suprantama. Le
ninas bijosi, kad anarchistai 
nepaveržtų iš jo valdžios. Si
tam atsitikime todėl metamas 
šalių ir visoks sėbravimasis 
ir draugiškumas. Leninas 
šiandie pasmaugtų geriausią 
savo draugą, jei šis pasikė
sintų atimti iš jo valdžią. 
Leninas tuo tikslu šiandie 
persekioja ir žudo ne tik 
"buržujus", bet pačius soci-
jalistus ir anarchistus. 

Kusų laikraščiuose skaito
me indomų aprašymą apie 
Lenino su anarchistais kovų 

džio 12 — 13 d. naktį apsiautė 
visus namus, kuriuos anar
chistai buvo atėmę nuo žmo
nių ir juose apsigyvenę. A-
narchistai namuose turėjo vi
sokių ginklų. Ištiko mušis. 

Per kelias valandas pašėlu
siai muštasi. Žuvo 50 anar
chistų. „ Kitus 500 anarchis
tų bolševikai suareštavo. 

Nuo to laiko visur anarchi
stai imta persekioti. Daugel 
miestuose daug anarchistų 
išžudyta. Suprantama, teko 
ir patiem? bolševikams. 

Tečiau bolševikai gavo vir
šų ir pasijuto sėdį labjaus at
vangesniam suole, prieš kurį 
stovi loviai su vokiškuoju 
auksu. 

Nežiūrint to, Leninas, Troc
kis ir kiti bolševikai neran
da sau ramios vietos. Jie praeitų pavasarį. i 

Ligšiol Lenino politika at- « a u n a š h n t u s l a i š k u s u S™ 
sinešime į anarchistus buvo 
kompromisinė. Bet pastaro
mis dienomis ta politika pa
keista smarkiomis, karingo
mis atakomis. Anarchistų 

mojimais. Visi Lenino ko
misarai apimti baimės. Ka
dangi kuone visi komisarai 
yra žydai, gi šitie iš prigimi
mo neturi drąsos, todėl be 

veikimas Rusijoje po Lenino; b u r i u k a r e i v i u *at?s v i e n i 

laimėjimo labai padidėjo, taip ( m e k u r nePasirodo. Gi Leni-
kad ėmė grūmoti pavojumi n a s s u T r ° c k i u visai niekur 
pačiai bolševikų valdžiai. 

Leninas išpat pradžių pasi 
rfepasirodo viešai. 

Kaip juos, taip kitus bol-
rodė nenuolaidus ir nepermal- ševikus vyresniuosius nuolat 
daujamas visoms kitoms rusų; saugoja šimtai kariuomenės, 
politinėms partijoms. Atsi- G a l k a s m a n o > k a d t i e k a r e i" 
sakė turėti kokius nors kom
promisus su socijalistais men-

viai yra rusai f Ne. Bolše
vikai rusų kareivių artyn ne-

latviai kareiviai. 
ševikais ir su kitomis socija- prisileidžia. Juos saugoja 
litų frakcijomis. 

Gi anarchistams visas lai
kas jis buvo ne tik nuolan
kus, bet kaikuriems jų vado
vams siūlė dar pelningas vie
tas Petrogrado ir Maskvos 
miestų tarybose. 

Bet anarchistai nieko ne
darė iš to Lenino nuolanku
mo. Pradžioje palengva, pas
kui smarkiau anarchistai ė-
mė kasti duobes po bolševi
kais. Šitie pamatę, kad jiems 
gali būti striuka, kad Le
ninas su Trockiu gali netek
ti valdžios, todėl Lenino įsa
kymu balandžio 9 dieną pra
dėta atvira be jokio susimy-
lėjimo kova prieš anarchis
tus. 

Tą dieną Maskvoje anar
chistų būrys užpuolė Ameriko 
niskojo Raudonojo Kryžiaus 

! pravažiuojantį automobilių ir 
pasisavino. Tai buvo prieža
stis užpulti anarchistus su 
ginklais. Už tai pirmiausia 
suareštuota keli žymiausi a-
narcliisfcai, tarp kurių buvo ir 
garsus Kaborin. 

Po šito anarchistų kuopa 
pasiuntė bolševikams reikala
vimą paliuosuoti jų draugus. 

*Jei tie nebus paliuosuoti, tuo
met anarchistai panaudosią 

f ginklus. 

IŠ p. RAČKAUS PRAKALBU. 

P-as Katkus birželio 25 d. 
kalbėjo Brooklyne, N. Y. Sa
vo kalba nušvietė daug daly
kų apie socijalistus ir jųjų ro
lę mūsų tautos gyvenime. 
Čia paduodame keletą ištrau
kų iš p. Račkaus kalbos: 

Ką blogo socijalistai yra 
padarę Europoje: 

1) Uždarė lietuvių laikraš
čius Rusijoje ir sugrąžino 
Muravjovo koriko laikus. Už
darė "Laisvą Žodį'% "Va
dą", "Liet. Balsą" ir "San
darą". 

2) Išvaikė Lietuvių Vy
riausią Tarybą Rusijoje. 

3) Rusijos lietuviai socija
listai (Kapsukas, Balys, Po
žėla ir k.) exproprijavo Cent-
ralį Lietuvių Komitetą. 

4) Suareštavo ir kalėjimuo
se kankino lietuvių veikėjus, 
kaip senelį Jasinskį ir dau
gelį kitų. 

5) Nužudė kun, Mirskį. 
Kaip socijalistai veikė prie

šais lietuvių reikalus Ameri
koje. 

1) Šmeižė* Lietuvos veikė-
s: dr. J. Basanavičių, 3VL 

vis dar tebelieka daugiau po
pierinė galybė, negu tikroji. 
Kodėl taip yra! Gi todėl, 
kad kol mes vienijome viršū
nes, apačios liko beveik nepa
liestos. Lietuviai katalikai 
po kolonijas kaip buvo, taip 
ir tebeesti ant malonės ir ne
malonės visokių kreivų poli
tikierių, šarlatanų, vis<ftų 
išklydusių fanatikų, kurie 
juos klaidina ir savo tikslams 
dažnai panaudoja. Kunigai 
klebonai, Apvesti parapijų 
reikalais, jei if norėtų, ne* 
įstengia būti savo Žmonėms 
viskuom; nei pajėgų, nei lai
ko tam neužtenka. Gi kol 
niekas nevienijo po kolonijas 
visų gerųjų pajėgų ir į tiks
lų veikimą jų nekreipė, tol 
lietuviai ir neįstengė niekur 
žymiau pasirodyti dideliais 
darbais. 

Imkime, pavyzdžiui didžią
ją Chicagą. Tai didžiausias 
pasaulyje lietuvių miestas. 
Nei Vilniuje, nei Bygoj, nei 
Kaune tiek lietuvių nėra, kiek 
Chicagoj. Chicagos lietuvių 
kolonija jau apie 40 metų 
kaip gyvuoja. O tuo tarpu 
Chicugos lietuviai dar ir šian
die svetimtaučių ignoruoja
mi. Kada šiais metais litą 
miesto lietuviai per*' du syk 
dėjo dideles pastangas, iškai
čius, sutraukė milžiniškas mi
nias savo žmonių (1-ą syk j 15 
tūkstančių, antrą sykį 25 tūk
stančiui), Chicagos ameriko
nu dienraščiai vieni visai nu
tylėjo, kiti pašventė vos po 
porą eilučių tam paminėti. O 
juk lietuviai tada ne tiek sa
vo reikalų žiurėjo, kiek rodė 
ištikimybę ir atsidavimą A-
merikai ir jos idealams. Koks 
nors mažas mitingėlis, arba 
posėdėlis kitataučių—aprašo
mas su smulkmenomis, gi mū
sų ir didžiausios pastangos 

dėję. Kada prisieidavo lietu
vius atstovauti prieš ameriko
nus, prieš miesto valdžią — 
mes iškišdavotne arba socija-
listų ožius mikitomis, a* jų 
sufragistes, arba kokį nus-

galiaus apykreivį neinteligen
tiška biznierį. Pagal, tokių 
tipų amerikonai turėjo spręs
ti apie visus Chicagos lietu
vius. Iš visų Chicagos lietu
viška įstaigų čMcagietis A-
merikonas geriausia žino P. 
Grigaičio tarybą, nes toji mo
kėjo geriau įlįsti į ameriko
nų spauclą, negu kokia kita 
lietuvių grupė. 

Savo tanpe chieggiečiai ir
gi jokios tvirtos vienybės lig
šiol nesudarė ir dideliais dar
bais - pasižymėti negalėjo. Se
nuoju inpročiu daugelis glau
džiasi prie parapijų. Bet nei 
tų parapijų galvos, — kun. 
klebenai, savo tarpe geresnės 
vienybės nepalaiko. Ką jau 
besakyti apie parapijomis. 

Sakysite: vienuolynas, o 
parapijinės mokyklos? Bet už 
visa tai Chicagos lietuviai 
negalėtų sati garbės savinties, 
o turėtų pagal teisybės tik 
dviem žmonėms būti dėkingi: 
a. a. arei vyskupui Quingley i f 
dar gyvuojančiam gerb. kun. 
A. Staniukynui. , . 

Pastaraisiais laikais labda
riai išjudino labjaulietuvių 
dfJosnuma, sukruto "dėti šim
tines ir reikalauti, kad našiai 
čių prieglauda jau šįmet bu
tų pastatyta. Butų buvę ir 
pinigo, ir žmonių užuojautos. 
By tik darbas butų ėjęs pir* 
myn. Toksai buvo didelis u-
po pakilimas. Bet ušteko 
tūlam poirtkieriur pagazdinti 
kaž-kokiais ten masonais lab
darybės direktorius ir šie pa
darė viską, kad tik darbą su-
trukdyrir' Žinoma, žmonių u-
pas/nupuolė ir darbas kažin 
kolyi nustumtas į šalį. 

ėvynės reikalams irgi di
delis atšalimas* Tautos Fon
dui užuojauta labai nežymi. 

Toksai tai vaizdelis Chica
goje. Ne geriau, rods, ir ki
tur. Bet kodėl taip viskas 
yra? Ar mes visi tiek jau 

Nenusisekė. Šiandie apie'jų 
Sąjungas ir tarybas niekas 
nei nešneka. Visi jau užmir
šo. Tvirčiausiai laikosi p. 
Grigaičio Darbininkų Taryba. 
Bet ji, rodos, inkurta lietuvių 
gėdai ir pažeminimui, ir truk
dymui šventos LiettT^os lais
vės reikalo.N ' 

Kas vieniems nenusisekė 
(nes negalėjo nusisekti), ką 
kiti sumanė panaudoti mūsų 
tautos* pragaiščiai, tą mes, lie
tuviai katalikai, turime paim
ti į savo rankas. Chicagos 
(kaip ir kitų kolonijų) lietu
vius suorganizuos į milžiniš
ką pajėgą ne kas kitas kaip 
tik lietuviai katalikai, kurie 
statymui lietuviškos visuome
nės rūmų gali patiekti geriau
sios ir sveikiausios medžia
gos. Po tų rūmų pastoge glau
sis su laiku Visi lietuviai. O 
svetimtaučiai negalės pro 
juos praeiti nepastebėję, ir tu
rės mus pripažinti ir pagerbti. 

Lai gyvuoja steigiamoji 
"Katalikų Vfenybė". 

Chicagietis. 
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Pirkite "Draugo" Šerus 
DALYVAUKITE KONTESTE 

"DRAUGO" BEUDROV* PLATINA BIZNI, UŽTAT 
* DIDINA Š&KŲ KAPITALĄ-

Į keletą mėnesių turi būti parduota Serų už $25,000 00. 
gerai ne tik neprapuls, bet, greičiausiai, nes gerą pelną. 
Vienas šėras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. 
Gera proga indėti pinigą į prakilnų ir pelningą biznį. 
Broliai katalikai ir sesers katalikės! '[Imkime savo dien

raštį į savo rankas; patapkime jo savininkai§,\ 
Dabar eina lenktynėa — kontestaa, kuri baigsis 31 d. spa

lių šių 1918 metųj Konteste gali dalyvauti arba tam tyčia 
susidarę komitetai, arba ir pavieniai žmonės. 

Visi dalyvaujantieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus doVanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontestantams (komitetams, 
ar pavieniams), kurie tuo laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
į šėrininkus kartu su gatavaie pinigais — tie gaus dar extra 
dovanų. 

1-oji DOVANA — knygynas už $200.00 ir 3 kopijos 
> "Draugo" už dyką — pagal nurodytų adresų patol, pa

kol "Draugas" eis. • 

d * _ M M k M _ U • • • -

VIEŠĄ PADĖK0N4. 
• 

lieka visai nepastebėtos. Ne- ^^x^ ištižome, kad ne 
dyvtu, Chicagos koks^ nors, f i- s t e n g i a m e jokios žymesnės 

galės apreikšti? Ar neturi
me savo tarpe Šviesių lietu
vių , inteligentų, kurie galėtų 
mums vadovauti ir kur reikia 
mus atstovauti? # 

Mes ir pajėgų turime, ir del 
inteligentijos mums, ačiū Die
vui, nebėra didelio bado. 
Tosios skaičius nuolat auga. 

Mums vieno dalyko labjau-
siai trūksta Chicagoje ir po 
visas kitas kolomjas — tai 
vienybės. Reikia sujungti į 
krūvą visas geresniąsias ko
lonijos pajėgas, kaip pavle-
nias, taip organizuotas — 
bendram lietuviškam darbui: 
iškėlimui lietuvių vardo, pla
tinimui apšvietos, kėlimui do
ros, gerbūvio, šelpimui Lietu
vos, labdarybės tikslams ir 
tt. ir tt. f" tokiiį vienybę tu
rėtų sueiti ir visos darbinin
ke draugijos, kaip pašelpines, 
taip idėjinės, ir visi tos kolo
nijos padorus lietuviai inte
ligentai, — ries darbininkai 
žmonės be savo, inteligentų 
vis tiek didelių darmj nenu
veiks. 

Juk buvo senai jau daro
mos pastangos sudaryti pana 
ši? vienybę ir Chicagoje, ir 
kitur. Bet pasirodydavo, kad 
arba pamatai buvo netikę, ar
ba cementas falšyvas, arb* 
plytos iš prastos medžiagom. 
Vienybė greitai suirdavo. Per 
keletą metų mezgė clricagie-
čių Sąjungas ir Sąryšius šio 
miesto liberalai tautiečįajL 

nansistas, biznieris, politikie 
ris pasižiūri \ oficijalius šal
tinius žinių apie lietuvius ir 
randa, kad Chicagoje esama 
lietuvių net septynių tūkstan
čių, o apie jokias lietuvių 
žymesnes įstaigas, žymesnius 
žmones nieko nebuvo jie gir-

Yčą, kun. Alšauską, kun. J. 
Tumą, kun. M. Gustaitį, J. 
Gabrį ir tt. ir tt. . 

2) Niekino lietuvių kultūri
nes, labdaringas įstaigas: 
"Saulės" mokyklas, "žiburio 
progimnazija, Centrallnį Lie
tuvių Komitetą Vilniuje, Lie
tuvių v Inf ormaci jos IJiurą, 
Tautos Fondą* Tarybas k tt. 

3) Neapkenčia viso vto, kas 
yra lietuviška: Lietuvos him
no, vėliavos, didvyrių ir tt. 

4) Ardė darbą lietuvių 
tautos lafctti: Lietuvių dieną, 
Alijantų Bazarus, protestai 
prieš kaizerį boikotuojama, 
boikotavimas visuotinojo sei
mo New Yorke it tt. ' 

5) Ardė ir ardo lietuvių 
vienybę, skleisdami tarpe lie
tuvių neapykantą, šmeiždami 
lietuvius katalikus. 

%) Žemina,' diskredituoja 
lietuvių vardą prieš Ameriką: 
slakeriavimu, diskreditavimu 
seimo, veidmainiavimu, kvai-
lais protestais ir tt. 

Iž to kiekvienam aiškų, kas 
"tai per vieni "geradariai* 
mūsų tautoje tie mūsų gar
sieji socijalistai. 

Sunkios ligos ilgą laiką bu
vau suimtas. Gydyties netu
rėjau iš ko, nes biednas esu. 
Bet štai atėjo D-ras A. K. 
Rutkauskas, atėjo ir pagydė 
manę vien iš meilasirdystės, 
nieko už savo žygį nepaimda-
mas. 

Nerandu kito budo atsidė
koti gerbiamam daktarui Rut
kauskui, kaip viešai per laik
raštį tarti jam iš gilumos dar
bininko širdies — ačiū. 

Stanislovas Cibinskis, 
2322 W. 22 PI., 

Chicago, 111. 

L. VYČIŲ NEW YORK IR 
NEVV JERSEY, APSKRI

ČIO KUOPOMS 

2-oji DOVANA — knygynas už $100.00 ir 2 "Drau
go" kopijas už dykf* 

3-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji, 7-oji, 8-oji 9-oji ir 10-oji do
vana *— po 3 "Draucp" kopijas už dyką nurodytiems 
asmenims. 

ATSILIEPKITE! 
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Reikalaudami instrukcijų ir kvitacijų knygučių 
Rašykite šiuo adresu: 

« « • 
i * 

DRAUGO" KONTESTAS, 
| 1800 West 40th Street, -:-:- Chicago, Illinois 1 
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Visos šio Apskričio kuopos 
malonėkite prisiųsti savo- at
stovus į Apskričio suvažiavi
mą, kuris įvyks 28. d. liepos 
š. m., 2 valandą po pietų, Lie
tuvių svetainėje, 480-2 New 
York Ave., Newark, N. J. > 

Kadangi šis suvažiavimas 
turės būti vienas iš svar
biausių, kuriame turėsime nu-
tart savo naujus sumanymus į 
besiartinantį L. Vyčių kon
gresą, p. 

Tad gerbiamosios kuopos 
malonėsite savo delegatus ap-
šarvot naujais sumanymais, 
kuriuos bendrai apsvarstyti 
perduosime L. Vyčių kongre-
sui. ^ 

Pirm. A. K. Masandukas, 
Rast. B. Aidukaičiutė. 

kad ^priešininkas paskirsto
mas į sekančias rųšis: 

1. Kiekvienas asmuo, kurs 
gyvena Vokietijoj, Austrijoj, 
arba tų šalių talkininkių teri
torijose, arba bile teritorijoj 
jų užimtoj, kaip tai, pav., 
Belgija. 

2. Kiekvienas asmuo, negy
venąs Suv. Valstijose ir ve
dąs reikalus su priešįninko 
teritorijomis. 

—*• 
KĄ KIEKVIENAS PILIE

TIS TURI ŽINOTI. 

""(Tąsa iš pereito num.). 
Blogiems tikslams ^ krasos 

naudojimas. Kiekvienam žmo
gui uždrausta krasa siuntinė
ti išdavikiško turinio laiškus 
arba raštus. Už tai aštriai 
baudžiama. 

Neprane^imas Apie prasi
žengimus. Aštriai baudžiami 
tie, katrie mėgina paslėpti 
įstatymų peržengėjus arba 
kokius nors suokalbininkus, 
žinodami gerai apie juos ir 
apie tai nepranešdami vyriau
sybei. * 

Reikalai su priešininku 
Šios šalies gyventojams už-/ daiktas ir gyvas klausimas. 
drausta turėti arba vesti ko
kius nprs reikalus (business) 
su p^ešininku arba priešinin
ko šalimi. 
Ką mums užgina įstatymai. 

Pirkliavimas su priešinin
ku. Kiekvienas ištikimas pi
lietis gali leftgvai peržengti 
šitą uždraudimą be žinojimo. 

Taigi.pilietis privalo žinoti, 

3. Kiekviena korporacija, 
kuri įsteigta Vokietijos arba 
jos talkininkių. 

4. Korporacijos, neįsteigtos 
Suv. Valstijų, vedančios rei
kalus priešininko teritorijoj. 

5. Vokietijos arba jos talki
ninkių vyriausybės, subdivi-
zijos, miestai, valdininkai ir 
agentai. 

6. Svetimžemiai priešinin
kai internuoti karės laikui 
Suv. Valstijose. 

7. Kitos žmonių rųšys, nu
rodytos paties prezidento. 
Pilietis neturi daryti Štai ko: 

1. Neturėti jokių reikalų 
vedimo su 'priešininku. Vi
sokios finansinės ir pirklybi-
nės transakcijos yra uždraus
tos, išėmus paties prezidento 
leistinas. 

2. Negali kitaip susinešti 
su išlaukiniu pasauliu, kaip 
tik per krasą. 

3. Neturi prasilenkti su cen
zorium. Karės metu cenzūra 
padėta vant visų į užsienius 
siunčiamų laiškų, telegrafų, 
kabelių, bevielių telegrafų. 
Uždrausta turėti kokias nors 
slaptas komunikacijas su iš
laukiniu pasauliu (su užsie
niais) pavartojant kokį nors 
slaptą, nesuprantama rašytą, 
iškraipytus sakinius, kad cen
zorius nesuprastų. 
Be leidimo negalima pirkliau

ti su svetimomis šalimis. 
Mes esame už 3,000 mylių 

nuo pačios karės vėsulos cent
ro. Prekių siuntinėjimas jū
rėmis todėl yra labai svarbus 

cijalio vyriausybės leidimo, 
štai kokie karės apribavimai, 

kurių negalima ignoruoti. 
1. Mes privalome taupyti 

maistą. Todei tuo tikslu aš
triai uždrausta pavartoti mai
sto produktus alkoholio arba 
degtinės gaminimui. 

2. Tie vis i žmonės, katrie 
gamina, užlaiko arba parda
vinėja visokius daiktus, pra-

' gyvenimui . reikalingus. 

Tam tikslui šalies vyriau
sybė turi pavartoti kiekvieną 
amerikonišką laivą. Turi pa
vartoti tais reikalais, kokie 
šiuo momentu yra svarbiausi. 

/Taigi nei vienas pilietis ši
tuo karės metu nuosaviais 
reikalaįs savo vedamai preky
bai su svetimomis šalimis ne
gali panaudoti laivų "be spe-

įse- • 
mus farmeriuš ir smulkiuo
sius pirklius, prezidento pa
rėdymu gali but priversti iš
siimti spečijalius leidimus ir 
prekybą vesti vyriausybės 
priežiūroje. ' 

Šiandie tokie leidimai jau 
pravesti maistui^ chemikali-
joms ir tt Nei vienas asmuo 
be vyriausybės leidimo negali 
gaminti arba pardavinėti vi
sokios eksplioduojančios me
džiagos. - . 

3. Aštriai baudžiami visi 
tie, katrie kokiuo nors būdu' 
naikina maistą, kurą, arba 
kitokius reikalingus pragyve
nimui produktus su tikslu 
pakelti kainą ar padidinti 
pristatymą. x 

4. Aštriai baudžiami ir tie,_ 
katrie pragyvenimui reika
lingus produktus kraują vien 
tik sau. 

5. Įstatymas paliečia ir 
tuos, katrie mėgina šiub mo
mentu daug pelnyties. 

•T 
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ū. S. Food Admiuistration. 
Or feq«rfr© 'Tat«r 'low he goin' to 

be mighty nigh klng* er ,de toos* 
'moBg garden. sass foiks. We alls 
kin eat him as a 'tater boUed, baked, 
frie4, Btewed, cooked Wid cheese en 
dey g^ttln' so dey make im inter 
fiour; BO'B we kin "substi-tute" him 
fo* wheat flour. He's «le "euh«tltu-
tenest" of all de vittlee» he «rez. *» 

De udder garden sass folka lak 
irtguns, tomatues, cabbage en lurnSps 
e n squash don't rteed to git peeved, 
'cati»e dey*B gt>ln* to be roorn in. de 
pot fo* de. whole'tribe. Ev'y las* 
one on 'enj can he'p save wheat en 
meat f er de boys dat'a doia' de fisht-
in* over yander. -* ~ 

• 1 

Storiui ir Bonds Perkami Ir Parduo
d a m veiktas tarbae. Andrevs 4» Oev* 
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KENOSHA, WIS. 
*i Mt Jv 1 IV A. 

Lietuviai gavo pirmą dovaną. 
Liepos 4 d., Ištikimybės 

Dienoj apvaiksčiojimo iškil
mėse, kuriose ir lietuviai da
lyvavo, už atsižymėjimą pa
rodoje lietuviai gavo pirmą 
dovaną. 

Smulkesnis aprašymas tilps 
vėliau. 

PITTSBURGH, PA. 

Ištikimybės Dienos šventa 
4 d. liepos kaip kitos tautos, 
taip ir lietuviai *gana iškil
mingai apvaikščiojo. Lietu
vių paroda susidėjo netik iš 
marguojančios minios, bet ir 
papuoštų vežimų. . Parodoje 
dalyvavo visos katalikiškos 
draugijos vyrų moterių ir 
vaikų. Vežimai buvo jvai 
riai išpuošti. 

Didelį įspūdį darė į žiūrė
tojus du vežimu: Vienas ve
žimas buvo parengtas taip, 
kad perstatė vokiečių kaizerį, 
kuris laik$ pavergtą Lietuvą. 
Ant kito vežimo buvo matyti 
nuskurdus lietuviška šeimy
na; vienoje pusėj stovėjo kai
zeris-su ilgiausiais' ūsais ir 
rūstu veidu, kitoj pusėj sto
vėjo Dėdė sama su savo ka
reiviais1; kuris nešė pagelba. 
tai nelaimingai « šeimynai. 
Negalima nei aprašyti kokį 
entužijazmą žiūrėtojuose kė
lė tuodu vežimu. Visu keliu 
juos lydėjo griausmingi ran
kų r/lojimai ir įvairių^išsireiš-' 
kimų šukavimai ant kaizerio. 
Lietuviai turėjo keletą benų, 
kurie kad užtraukdavo kokį 
maršą ar himną, tai net gat
vėse murai drebėjo. Parodos^ 
tvarka buvo labai pavyzdin
ga. Parodos maršalka viska
me atsižymėjo. 

Amerikonai stebėjosi iš to
kios parodos ir visur girdėjo
si pagyrimai. Vienu žodžiu, 
paroda Pittsburgho lietuvi g 
pavyko kuopuikiausiai. Ne
galima praleisti nepažymėjus. 

' kad dėlto nevisi lietuviai 
vienoje parodoj' dalyvavo. 
Būrelis atsiskirėlių ėjo paskui 
visą lietuvių parodą. Nesu
prato nabagėliai, kad tuomi 
jie save žemino svetimtaučių 
akyse ir darė gėdą vfiįems 
lietuviams. Gužutis. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Birželio 30 d. Binghamton© 
*'progresiviski*' draugai bu
vo surengę pikniką. Pasi
samdė 6 muaikantus, rfuga-
beno vežimą svaiginančių gė
rimų, na, ir pradėjo "pikni
ką". Ištikro yra net gėda ir 
rašyti apie tokias komedijas, 
kokias išdarinėjo "progresi-
viški" draugai. Svetimtaučiai 
jau norėjo net dėdes pašauk
ti. Ant galo neturėdami ką 
veikti, pradėjo akmenis nuo 
kalno leidinėti. 

Gėda tokiems 

i 

Chicagoje. 
ROSELANDOTRONIKA. 

stums JI 
progresi-

Zvirblis. 

RACINE, WIS. 

WATERBURY, OONN. 

Liepos 4 d. po apvaikšeio-
jimui Ištikimybės Dienos, tą 
vakarą L. D. S. 5 kuopa bn-

"vo parengusi prakalbas, Sv. 
Juozapo parapijos nanjoje 
svetainėj. Kalbėtojum buvo 
plačiai visuomenei žinomas 
'gerbiamas Al. M. Račkus iš 
Clricago, 111. Gerbiamas kal
bėtojas plačiai nupiešė apie 
Lietuvos praeitį-«*r dabartinį 
padėjimą ir kas yra Lietuvos 
priešai. Davė vėjo lietuvis-1 
kiems bolševikams, kaipo kai
zerio bernams. Nurodė juo
dus darbelius bolševikų Kap
suko, Pruseikos, Grigaičio, 
Michelsono ir kitų. Taipgi 
patarė tautiečiams laisvarna-
nybcx padėti į šalį, o bendrai 
ir vienybėj visiems veikti 
del Lietuvos laisvės. Prakal
ba tęsėsi virš trijų valandų. 

Po prakalbos buvo duoti 
klausimai raštu, į kuliuos 
gerbiamas kalbėtojas gerai 
atsakė. 

Publikos buvo pilna svetai
nė ir \hn rimtai užsilaikė iki 
pili pabaigos. 

Geistina, kad tokie kalbė
tojai kuotankiausiai lankyta
si po lietuviškas kolonijas. 

Kuopos Nary*. 

Šiomis dienomis nelaimin
ga mirtis sutiko lietuvį And
rių Gurauską, kuris mėgdavo 
gaudyti žuvis ant Raeino 
prieplaukos, užpilos. Nelai
mingasis nežinia kokiu būdu 
pateko į vandenį ir tik po 12 
dienų tapo atrastas jo lavonas 
Velionis A. Gurauskis paėjo 
iš Lietuvos, Kauno gub., %e\-
šių apskr., Sėdos parapijos. 
Ra ei ne išgyveno 7 metus. 2 
metai kaip buvo vedęs. Pa
liko nuliūdime žmoną su ma
žu kūdikiu. 

A. Gurauskas neprigulėjo 
prie jokių draugijų, tik prie 
Sv. Kazimiero parapijos. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis. 

Lai būna lengva jam ši že
melė. J. K. v 

ROCKDALE-JOLIET; ILL. 

Liepos 4 d. vietos lietuviai 
labai gražiai apvaikščiojo Iš
tikimybės Dienos šventę. Pa
rodoje dalyvavo apie 150 vy
rų ir 50 moterrų-merginų (čia 
nedaug randasi lietuvių). Vi
sų pirma ėjo benas iš dvyliką 
muzikantų. Paskui buvo ne
šama Amerikos vėliava ir ėjo 
moterys-merginos visos su 
baltomis skrybėlėmis. Skry
bėlės jų aplinkui buvo ap 
juostos žalios, baltos ir rau
donos spalvos kąsny k u. Pas
kui jas sekė Amerikos ir lie
tuviška vėliavos. Galiaųs ėjo 
vyrai su baltomis kepurėmis. 
Jų visų kepurės taipgi buvo 
apjuostos žalios, baltos ir rau
donos spalvos kasnyku. 

Lietuvių' paroda žiūrėto
jams labai patiko. Buvo gir-
dėties daug ovacijų. 

Bet kas galėjo atsitikti su 
Jolietiškiais, kad taip mažas 
skaitlius dalyvavo parodoje. 
Buvo tikėtasi, kad daugiau 
dalyvaus. 

Rockdale, po pietų buvo Sv. 
Juozapo parapijos piknikas, 
kuriame žmonės gražiai link
sminosi iki vakarui. 

Parodoj Dalyvavęs. 

AUKOS KOLEGIJOS 
FONDAN. 

Aukos surinktos del kole-J 
gijos fondo, per Julių Čeputį. 
P. Belskis 2 dol. Po 1 dol: 
K. Norkevičius, P. Zujus, Ig. 
Peleckis, Ig. Dambrauskas, O. 
Pilyponienė, A. Girdžius, J. 
Jankauskas, M. Mikėnas. Po 
50c.: J. Tautkus, J. Aštraus-
kis, B. Šimkus, J. Penaitis, 
A. Pilyponienė, A. Lekavi
čius, J. Pily ponis, J. Daukai-
tis, V. Skyrius, J. Jasaitis. 
Po 25e.: P. Miller, A. Vedžiu-
nienė, M. Veveris. A. Grei-
ilžius 20e., J. Steponaitis 10c. 
Viso labo $17.05. 

Juliui J. tapati*. 

Birželio 30 d Visų Šventų 
parapijos svetainėje buvo pa
rapijos mokyklos mokinių va
karas užbaigimui mokslo me
tų. Programą atliko, patys 
mokiniai, išmokyti gerb. se
serų Šv. Kazimiero, salonu 
buvo dalyvauti tame vakarė
lyje, nes programas buvo pui
kiai išpildytas ir visi tižiau-
gėsi savo mokykla ir mokyto
jomis. Vakarėliu atsilankė 
gerb. kun. A. Skripka ir N. 
Pakalnis. Gerb. kun. A. 
Skripka pasakė gražią pra
kalbą. 

Visų Šventų mokyklą lan
ko 300 mokinių. Aštuntą sky
rių šįmet baigė 10 mokinių: 
Juozas Janušauskas, Antanas 
Levgaudas, Motiejus Šlikas, 
Kazimieras Žilinskas, Zofija 
Gregoravičiutė, Elena Pečiil-
kaičiutė, Ona Šedviliutė, Ona 
Susniutė, Marijona Žąsytė ir 
Natalija Žukauskiutė. Visi 
jie gavo diplomus ir kai ku
rie iš jų eis į augštesnę mo
kyklą. 

• • 

Birželio 30 d. apsivedė 
Franciškus Brazas, žinomas 
Edbrooke Ave. biznierius. 
Jaunoji yra p-nia Helena A-
domaitienė (iš nam$ 2ilvo-
vič). Abudu jauni ir dori 
lietuviai. Per šliubą bažny
čioje degė visa elektriko* 
šviesa (400 lempučių) ir vi-
sos žvakės. Laimingo sugy
venimo! 

• • 

Birželio 30 d. pas Alfonsą 
Pivoriūną ir Antaną Beniką 
buvo krikštynos. Pivoriūnų 
dukraitė apkrikštyta vardu 
Justina, Marijona. Krikšto-
tėviais buvo Jurgis Pėža ir 
Matilda Pėaienė. 

Benikų gi dukraitė apkrik
štyta vardu Amelija, Antani
na. Krikšto tėvais buvo Fe
liksas Laučis ir Praksėda 
Liupkevieienė. 

• # • 

St-. Kazimiero geserys-mo-
kytojos Visų Šventų mokyk
los, vakacijoms išvažiavo į 
Vienuolyną. Sugrįš už 2 mė
nesių, jr 

• * t 
Visų Šventų mokjįdos pre

zidentas kun. P. Lapelis ru
deniop rengiasi atidaryti mo
kykloje šeštą kambarį, nes 
mokinių tikisi turėti netoli 
400. r|| 

Ištikimybės' Dienos apvaik-
ščiojime vietinių lietuvių ka
talikų buvo tikru kaulu gerk
lėje socijalistams - bolševi
kams. Iškilmingai parodai 
marguojant daugumas jų# # 
čiojosi iš Amerikos vėliavos. 
Butų buvę g t̂-ai neprausta
burnius j cypę inkišus... 

Parapijono Sunūs. 

CICERO, ILL. 
Įspūdžiai liepos 4 d. Ištiki

mybės parodoje. 
Kaip visose Suv. Valstijose 

jau žmonių buvo pilnos gat
vės* Įvtrumpą laiką minia 
susiformavo ir užtiesė gatvfcs. 
Reikia pažymėt, kad buvo pa
sirengusia ir visos-kitos tau
tos pagal savo Buomoiės 
kiekviena. , Bet lietuvių pri
sirengimas užėmė pirra^ vle-
t* 

Kada lietuvių minia jau.su-
[sitvarkė gatvėse marląvimui, 
pasirodė minioje oška su pa
rašais ant šonų, "we have 
kaisers goat". —- Ant galo 
pasirodė minią lydintis ka
riškas laivas visoje kariško 
laivo išvaizdoje. — Laivas 
buvo parengtas ant ilgo veži
mo ir taip, kati Vežimo nesi
matė nei tekinių. Laivas 
buvo parengtas iš drobės 
spalvose amerikoniškos vėlia-

I vos ir apkaišytas *ha!fomis vė
liavomis ir parašais išjuo
kiančiais kaizerį. — Laįvą ve
žė keturi arkliai. Laitu va
žiavo kareiviai, brangiai pa
rėdyta, graži mergina, išreiš
kianti "Liberty", Uncle Sara, 
turįs pagautą kaiaerį, sti uš-
nerta kaizeriui ant kaklo vir
ve. — rtaižerio ypatoje buvo 
p. Urba pilnoje kaizerio uni
formoje, bet nudėvėtoje. 
Uncle Sam ypatoje buvo klie
rikas Antanas Martinkus, 
brangiausio šilko, tik ką iš po 
adatos uniformoje. 

Lietuviai turėjo muziką, ro
dos, už $150. Uncle Sam 
ypatoje matėsi rimtumas, 
mokslo augštyimas ir visako 
gero visam pasauliui veliji
mas, žmogaus protu neišreiš
kiamas. O kaizerio ypatoje 
matėsi baisus neramumas ir 
stengimasis pabėgt, kurį 
Uncle Sam malšino karts nuo 
karto su rankoje laikančios 
vėliavos kotti sušveisdamas 
net ir per galvą kaizeriui. 

Vietinis parapijos choras 
visu maršavimo laiku eida
mas dainavo {ktri jotiškas dai
neles, vadovaujant vietiniam^ 
vargonininkui p. K. Mikalau
skui. 

Dainų aidas ir muzikos bal
sas buvo begalo malonus,, 
Muzikai griežiant dirigavo 
Uncle Sam, važiuodamas lai
vu ir rankoje laikydamas vir
vę, užnertą kaizeriui už kak
lo. Karts nuo karto buk ne
tyčiomis kaizeriui patempda
vo, iž ko mfniai buvo juoko 
be galo. Tai parodai rodos ir 
gamta tą dieną pasitarnavo; 
nes mažam vėjeliui pučiant, 
amerikoniškos ir visos Jautiš
kos, drauge ir lietuvių tris
palvė vėliavos išlengvo ple
vėsavo. Uncle 8am rimtumas 
ir jo išvaizdos malonumas it 
vėliavų lengvas plevėsavimas 
ir tt. rodos žadėte žadėjo po 
karės laisvę ir ramybę visoms 
pavergtoms tautoms, drauge 
ir mums, lietuviams. 

Numaršavus į svetimtau
čiais apgyventas kolonijas, 
radom gatves užtvenktas mi
niomis. Čia svetimtaučiai iš
vydę lietuvių karišką laįvą su 
tJncle Sam, kaizeriu ir Li-

| berty, paskendo mąstymuose. 
Ir vien tik n§parstojantis ran
kų pliauškinimas miniose gir
dėjosi. 

Numaršavus į paskirtą vie
tą, sustojo ir kariškas laivas. 
Čia Uncle Sam ištarė, "Now 
is libertyIII" Čia reginis per
statė Suv. Valstijų uostą su 
atvežtu pagautu kaizeriu. 

HĮBaąa 

formai. Uncle Sam jojant 
kaizeris pėsčias tempiamais 
tik ką spėjo eit parklupda
mas. Ant pastarojo reginio, 
kad sulaikyt žingeidžią minią, 
policija turėjo gerai sušilt. 
Ant platforfnos lietuviai iš
girdo specijaMšk$ pagyrimą 
už savo pasirodymą parodoje. 
Toliaus buvo patrijotiškos 
dainos ir prakalbos, kurias, 
tikiu, kiti korespondentai ap
rašys. "Cicero News" lietu
vių pasirodyme taip-pat labai 
gražiai aprašė. 

Už tą visą surengimą ir 
triūsą priguli garbė nenuils
tančiam vietiniam klebonui, 
kun. H. Vaičiūnui, seserims 
Nazarettetėms už jų rūpestį, 
vaikučiais dalyvavusiais pa
rodoje, vietiniam vargoninin
kui p. K. Mikalauskui ir jo 
vedamam chorai ir to viso 
rengėjams (komitetui), drau
gijoms ir visiems dalyvavu
siems lietuviams, vyrams ii 
moterims, seniems ir ma-

— — _ - _ _ — _ 

žiems. 

bėg Dienos, liepos 4 'd., 1918 
m. ap vaikščiojimo? I"forint 
pusėtinai aprašyt lietuvių nu
veiktus tą dieną darbus ir re
gėtus įspūdžius, reiktų imti 
labai daug laiko. Todėl pa
sitenkinsiu nots trumpai per
bėga nekuriuos matytus regi; 
nitts ir įspūdžius minėtoje 
parodoje. 

Pirmą valandą po pietų, 

Neturėjau progos patirt, ar 
soeijalistų nors dalis dalyva
vo, a* ne. Bet nekuriuos so-

| eijalistus mačiau tą dieną ne-
šinanties iš Cicero nežinia 
kur. * 

Parodoje ne vieno veidas 
matėsi suvilgytas ašaromis, o 
kas dėjosi kiekvieno širdyje, 
tai sunku išreikšt Ne vieno 
sūnelis, brolelis, draugas ir 
pažįstamas išeidamas kariuo
menėn, atsisveikindamas ta
rė: Tėve ir motinėle! Bro
lau ir sesute! Draugai arba 
pažįstami! Eisiu ginti šią ša
lį už jumis! Del narados tė
vynės Lietuvos! Ir nežiurę 
siu nei savo gyvasties. 

Ne vieno širdyje gal buvo^ 
lūkestis, kaip greičiaus išvys
ti Vokietijos visam pasauliui 
pavojų sutrintą. Tai liudija 
nepaprastas rimtumas kiek
vieno užsilaikyme parodoje, 
žiūrint į banguojančią išleng
vo gatvėmis minią. Liudija 
ir netikėtas skaitlingumas lie
tuvių parodoje, ką reiškia, 
kad ne vien Cicero, bet ir iš 
apylinkių lietuviai dalyvavo 
su mumis. 

Julijonas Šliogeris. 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tat rtoaintolo lietuvlfiko tararikoa mofcHfla feffftMflbai 
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nesigailėkit* vaikeliams duoti proga, tJt malk nSmokisst, 
Adei* nauda, ufclra&kit* tuoj. «*• K*t*o§ aftg% pmtaafflML WĖ 
platosnlu ftlnlu ateikite jpatlika, arka rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 9. Halsted S t Tel. Canal 2122 

Ant ' čiii Lubų 

\TVRTAS VinŠ $125,060*00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- j POMlĖtlNĖSt 

$8.50*47.00. $10.50 ir $14.00 D $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. $750.00 ir $1000.00. 

lietuviai, taip ir mes, cicerie-* 
ciai, rengėmės prie KrtikimT-1} £ į a plačios pievos buvo pa

dalintos del kiekvienos tau: 
tos skyrium ir palikta tuščia 
vieta iki parengtai platformai 
prakalboms. Čia nulipo nuo 
laito mergina ^<IiHb«rtjFr,

> nu
lipo ir Uncle Sam su visu 
kaizeriu. Uncle Sam ttžsėdęs 
ant gražaus prirengto arklio 
ir vedinas kaizerį su virve ant 
kaklo užnerta nujojo per pa
liktą. Huščia. piev$ iki plat-

- i 

CICERO, ILL. 

"Naujienę" nekaltybė. 
"Naujienos" dažnai skel

bia, kad katalikai, tai proger-
manai, kad jie nėra ištikimi 
šiai šaliai. Tuo tegul nemė
gina pasaulį antraip apsukti. 

Štai kame dalykas. Mes 
ciceriečiai, šaukdami susirin
kimus liepos 4 d. reikalais, 
norėjome, kad kuodaugiausiai 
susikviesti lietuvių, nežiūrint 
jųjų arovių, ar tai katalikas, 
ar laisvamanis, ar socijalis-
tas. Manėme atsišaukti per 
laikraščius, kad jie padėtų 
pranešimus Ciceros lietu
viams, kada yra laikomi susi
rinkimai* Siųsdami minėtus 
pranešimus redakcijoms, ne
aplenkėme ir "Naujienų". 
Bet "Naujienos" mūsų tų 
pranešimų neįdėjo, * nors ir 
siuntėme du kartu. Ant galo 
ypatiškai nuvežiau tą prane
šimų ir prašiau, kad įdėtu sa
vo laikraštin. Nors man te
nai prižadėjo tų padaryti, bet 
ištikrųjų to nepadarė ir pra
nešimų neįdėjo. Tai matote, 
kokie jie yra patrijotai: vie
toje raginti lietuvius dalyvau
ti liepos 4 d. Amerikos šven
tėje, kad parodyti ištikimybę, 
jie tyli, pažadėjimų nepildo 
ir betvarkę daro. 

Liepos 2 d,, 1918 m., turėjo 
įvykti teismas socijalistų kal
bėtojų: T. Kttčinskio, K. Ka-
minskio, J. Matulio ir A. De 
mikio, bet dėlei kokių syar-
bių priežasčių teismas vėl li
ko atidėtas. 

Julius I. Ofeerouj*. *'< 

Priimama steiki vyrai ir moterys iki 5a 
j ziaus. 
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nori busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. K* K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutvi-
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent* 
ro Raštininką adresu: 

P.MULEVIČIUS 
458 GRAND"ST.,. Sta*'"w, BROOKLTN, tt. Y. 

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
"DARBININKAS" 

««i DARBININKAS" eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis. 

'DARBININKAS" paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą. 

"DARBININKAS" paduoda daug straipsnių, naudingų" 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pač'ių darbininkų. 

"DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikiui 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. 

"DARBININKAS" visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių* ^ ^ m 

"DARBININKAS" vfcn^—* fwi T«n to, kas darbi* 
ninkui s v a r b u , n a u d i n g a , i n d o m u i r 
S u p r a n t a m a . 

4 DARBININKAS" nuolatai išleidineja k n y ^ , ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, p i g u ni tt vir
šija visas išleistuves. 

Skaitykite ir platykite <<Da»Wninfa|,, ir jo hidirtkis. 
Prenumeratos kainai tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
4ik subafinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiai 
75c. I 

Adresas: t 

"DARBININKAS" 
242 W. Broadway, \ So. Boston, Rasa 

itlBnilllHIIIIII>lllll|IHImilllllWW«HlllHIHIIIMIIWIIimWIIHinHIIIIIIIIIII«IWU 
1 LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

ERNEST WEINER Ory Goods 
1800 W. 9 471h GatvS, Kampas W*#d g a t v e * 

Mas dnodams dvigubas šttspaa 
Kėtvergais ir SubftfcMnii. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijoiai, Vaikam*- dra
bužiai, šlebes ir Jekutės. 

u SKAITYKIT I t PLATINKIT "DRAŲO** 

http://jau.su-
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CHICAGOJE. ! 
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NAMAI GAUS VANDENS 
METERiUS. 

M 

Darbuojamasi Chicagos 
miesto tarybai paduoti suma
nymą, kad į kiekvienus namus 
įvesti vandens meterius, ka
dangi šiandie vandens varto
jime yra betvarkė. 

Kuomet kiekvienuose na
muose bus meteriai, tuomet 
namų savininkai galės varto
ti vandens kiek tik nori ir u/ 
suvartojimą užsimokės, kaip 
dabar mokama už gaza arba 
elektriką. 

M e t e r i n s i n t a i s y s m i e s t a s . 

Mažiausia per metus bila už 
vandenį vienam pagyvenimui 
bus 4 dol. 

UŽKVIETIMAS 

ĮSIMAIŠO FEDERALĖ 
VALDŽIA. 

Chieagoje patarnautojų uni
ją (waiterių) ima nagan fede-
ralė valdžia. Šita unija inta-
riama suokalbiavime nuodinti 
svečius valgyklose, viešbu
čiuose ir kliubuose, kuomet 
svečiai patarnautojams ne
duoda gana dovanų. 

Dešimti unijos vadovų val
stija jau apskundė. Dabar su
sirgo restorane pavalgius vie
nas ofieieris ir vienas karei
vis. Taigi federaliai agentai 
čia ir pradėjo tardymus. 

šiuomi užkviečiu visas ka
talikiškų ir tautiškų pašelpi
mų 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 
į šv. Jurgio parapijos klebo
niją. 

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

K u n . M . I*. K r u š a s , 

Šv. Jurgio par. klebonas. 

CICERO, ILLINOIS. 

Imame paveikslus dieno, ir naktį 
Dirbame padidinimus iš visokių fo
tografijų ir parduodame rėmus. 

Darbas užtikrintas. 
F. M. SZWAJKOWSKI, 

1412 So. 49th Ave., Cicero, Illinois. 

Paieikau vietos kaipo vargoninin
kas. Esu visai liuosas nuo kariuo
menės. Meldžiu atsišaukti į 

"Draugo" Administraciją 
1800 West 46th St., 

Chicago, 111. 

Esu belaisvis Vokietijoj ir ieškau 
savo giminių gyvenančių Amerlke. 
Oal galėtų man prisiųsti pinigų. 
Malonėkite atsišaukti sekančiu ad
resu: 

NEVARTOKITE NIEKO 
VOKIŠKO. 

No. 
Pranas Mačiulis 

1 8 4 / J I S Grunthal bei Kriegsge-
fangenenlager, Sagan. 

Germany-Eurppe. 
mentės ir kelius 

Paieškau lengvaus darbo. Esu 
mokslą ėjęs Lietuvoj. Meldžiu atsi
šaukti sekančiu adresu: 

Jonas Almanauskas, 
5 542 Shield.s Ave. 

Telefonas Wentworth 7775. 

Chieagoje keturiolika mote
rių įsteigė kliubą vardu "Use 
Nothing Gerraan. To k-tiuho 
tikslas — nieko nevartoti ir 
nenaudoti, kas tik yra vokiš
ko. 

CHICAGOS KARĖS DAR
ŽAI. 

SURASTA ŽMOGAUS GRO
BAI. 

Kasant vandeniui nuovada 
gatvėje ties numeriu 418 Mii-
waukee ave. darbininkai gat
vėje atrado žmogaus grobus. 
Sakoma, tai kokios moteries 
grobai, išgulėjusieji žemėje 
apie 10 metų. 

Policija veda tardymus, 
kad sužinoti, ar kartais nebus 
čia žmogžudystė, kuri kituo-
met paslėpta gatvėje. 

Chieagoje karės daržai šį
met užima 4,830 akrų plotą. 
Daržų savininkai iš jų, abelnai 
imant, turės pelno suvirs pys-
ketvirto milijono dolierių. 

NAUJOS VIETOS MOTE
RIMS. 

Šalies vvriausvbė turi su-
manymą Chieagoje įsteigti 
mokyklą, kurioje moterys bus 
mokinamos geležinkelių tikie-
tų pardavinėjimo, kad ateity
je jos galėtų užimti vyrų vie
tas. / 

L. VYČIŲ 16tos KP. NARIŲ 
DOMAI. 

PARDAVINĖJO LOTUS 
EŽERE MICHIGAN. 

Prokuroro Hovne ofiso de-
tektivai vidumiestyj užpuolė 
porą ofisų, kuriuose visokie 
apgavingi agentai vedė lote-
rijinį biznį, ilgas laikas ap
gaudinėdami Chicagos gyven
tojus. Jie susirinko dideles pi
ni gų sumas. 

Išklausinėjimų metu štai 
kas paaiškėjo. IneinantLns 
bile teatran žmonėms buvo 
dalinamos kortelės ir buvo 
prašoma ant jų parašyti sa
vo pavardę ir adresą. Už ke
lių dienų pas padavusius savo 
adresus ateidavo agentai ir 
pranešdavo, kad toks ir tok<* 
žmogus laimėjęs lotą pagal 
dalinamų kortelių ineinan-
tiems teatran žmonėms. 

Agentas pareikalaudavo 

Šiuomi pranešame visiems 
L. Vyrių IG-tos kuopos na
riams atvykti į šios dienos su
trinkimą, kuriame bus. svars
tomi svarbus ir skubanti rei
kalai. Vieta ir laikas, kaip 
paprastai. 

Valdyba. 

ANT PARDAVIMO 
Lotas ant Fairfield Ave. arti 44 

gatvės, skersai gatvę nuo lietuviš
kos bažnyčios. Kaina $600.00. At
sišaukite: »> 

Sydle, 
Room 411 — Hartford Bldg. 

Telefonas Randolph 4268 

Parsiduoda bučernė Ir grosemė. 
T<abai gera biznio 'vieta. Vienintelė 
priežastis pardavimo, tai ta, kad sa
vininkas yra šaukiamas kariuome
ne. Vieta labai tirštai lietuvių ir 
lenkų apgyventa. Ateikite pažiū
rėti, o gvarantnojame, kad Jums pa
tiks. Caina pigi, nes esame privers
ti parduoti. 

Atsišaukite tuojaus 
JONAS TOPOLSKI, 
4503 Whipple Str.v 

Parsiduoda 1 lotai, labai pigiai. 
Lotai labai geroj prie 19 ir Carolins 
gatvės. Bulvaras, gatvė kertinė, 
Gary, Ind. Atsiliepkite laišku arba 
asmeniškai. Atsišaukit. 

Konstantas Vertelka, 
8SI Charles Str., Racine, Wis. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 

Vežimas su Viršum 
Parsiduoda labai pigiai pas K. 

Kaplan and Sons, Leather Ir Fintiing 
Krautuvėj, 4608 So. Ashland Ave. 

Pirkite savo skuras. čeverykus ir 
kitus reikalingus dalykus Čevery-
kams nuo mūsų. 
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AUŠROS VARTŲ PARAP, 

* 

WEST SIDEJE - 23rd PI. 
Rumatizmas 
Yra mano Oro Pranašas. 

A š galių žinoti atmaino 
oro, kaip pradeda man 

ant 
gelti. Bet yra senas d""**** 
kuris visus skaudėjimus išvarinėja. 

Sloan » Ajmimenias yra labai leng
vas vartoti, nereikia nei trinti pats 
(smenga Ir sustabdo skaudėjimą. Ge
resnis negu kokie plaistrai arba ko
kie kiti vaistai. Pamėginkite del san-
krekos, skaudėjimo strėnų, neural
gijos, žaizdų. Gaunamos dideliuose ir 
mažiuos buteliuose, vaitbiyčiose. 

Sloan's 
Liniment 

H/LLS PAĮĄm 

Sergėkite *avo 

RED. ATSAKYMAI. 

Cli(rt\ (Cicero, 111.). Aprašy
mą Ištikimybės Doinos - apvaikš-
eiojimę talpiname ankščiau pri
siųsta kito musij korespondento. 
Nepamirškite musų ir toliau. 

Žvirbliui (Binghamtone, N. 
Y.). Korespondencija telpa. Pra
šome rašyti kiek galima aiškiau. 

Gužučiui (Pittsburghe, Pa.). 
Parodos aprašymas telpa. Ko
respondencijas prašome rašyti 
sint vienos pusės popieros lapo. 

J. K. (Kenosha, Wis.). E x t -
ra žinutę talpiname. Iškar
pos iš "Kenosha News" negavo
me. Prašome aprašvti Tamsttj 

$12.50 buk už loto perrašymą k o l o n i j o s p a r o d ą ištikimybės Die-
išlošėjui. Daugeli? žmoniij pa- j „^e 
našiai apgauta, nes tie lotai 
gulėjo kažkur ežere Michigan. 

Tomis apgaulybėmis užsi-
imdinėjo firmos: Independent 
Premium Co. ir Great Wes-
tern Sales Co. Šitų firmų tai
gi detektivai ofisus užpuolė 
ir suareštavo viršininkus. 1 
GAUS DAUGIAU MOKĖTI. 

Chicagos krasoje darbinin
kams padidinta užmokesnis. 
Tas palies 6,460 darbininkų. 
Per metus tasai padidinimas 
bus 1,300 tūkstančių dol. 

MAISTO TAUPUMAS. 

Yra sumanymas Chicagos 
viešose mokyklose surengti 
žmonėms pamokas, kaip rei
kia taupyti maistą, ypač eu-
krjj ir miltus. 

Kuopos nariui (Waterbury, 
Conn.), Parodoj Dalyvavusiam 
(Rochdalė j , 111.). Koresponden
cijos telpa, ačiū. Prašome ra
šyti mums daugiau. 

Visų kitų korespondentų, 
kurių korespondencijos dar netil
po, prašome turėti kantrybę. 
Tilps sekančiuose "Draugo"" nu
meriuose. 
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DR. P. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 

Gyvenimą vieta 
8315 6 0 . HALSTED 8T.V 

TeL Drover 1178 
OFI8AS: 

VAL.: 4—8 vakarą, nedėilo-
mii l t — 1 1 ryta. 
Telefonas BOTJLEVARD 7179 

NUSIPIRK MOSTiES 
Tai BUSI GRASUS! Ją ifidir 

ba Mentholatum Co, Prieš eisiant 
gult iitepk veidą mosčia per ke-
Iii yakarus, o padarys reidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostif 
ifiima plėmas raudonom, juodos ar 
ba Šlakui ir prašalina visokiu* 
spuogu* nuo reido. Kaina dėžu 
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomls. 

J . RIMKUS, 
P. O. Boz 36, Holbrook. Masą. 
rx*7y*ra,oTtfirsiryvT5s^ 

DR. SIGMUND MANN 
Daktaras ir Chirurgas 

MIESTO OFFISAS 
Michigan Boulevard Bldg. 

Sultc 922 
Michigan Are. kamp. Washington 

gatvės. 
Adynos 11 iš ryto iki 1 po pietų. 

OFFISAS 
5146 W. 25th gaveė 

Kamp. 52nd Ave., Cicero, 111. 
Adynos: nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
. 9 vakare. Nedėliomis nuo 10 

iš ryto iki 12. 
Telefonas Cicero 66a 

Namu Telefonas, Lavradale 3525 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver 
tėb nno $16 iki f 16, dabar par
siduoda po $11 Ir $11. 

Nauji daryti gatavi nno $11 
Iki $11 siutai ir overkotai, nao 
$7.11 iki 11 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailis 
pamuštu overkotų. 

r i sa i mažai vartoti siutai ir 
overkotai vartės nuo $11 iki 
$15. Dabar $1 Ir augftčlau. Kel
nės nno $1.16 iki $4.16. Talkų 
siutai nuo $1.61 iki $7.16. Ta
usos Ir Kuparai. 

: 

g. GORDON, 
1416 S, Halsted S t , Chicago, DL 

Amerikos Lietuv. Mokykla 
Mokinama: angliškos Ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewrtting, pirk-
Urbos teisių, Suv. Vals t istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politl-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-
rasystės. 

Mokinimo valandos: nno 1 ryto 
iki 1 po platų: rak. nno T:16 iki 1:16 
•106 So, Halsted 8 6 , Ohlcngo, m . 

S metanas gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimų del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi \ krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akintų. Mano 15 me
tų patyrimas priduos Jums geriau
sią patarnavimą už prieinama kai
na, net taip žemai net iki $1.01 

Egzaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A., Chicago 
18-tos gatvės 

1-člos lubos viri Platt'o aptiekos. 
Kambarį* 14. 15, 16, 17 ir 18 

Tcmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 1 
vai. vakare. Nedėlloj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 

• f 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Yards 5032 

>• » » « » » » » » » » » ' j Į 

Tel. Drover 7042 

Dr, C. Z, Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4711 SO. ASHIiAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

MOKYKIS ANGLIŠKAI 
NAMIE. 

Lengva išmokti 
30 lekcijų buvo $10.00. 

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

jūsų pinigus. 
Jeigu nori greitai ir lengvai iš

mokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti, tai mokinkis savo namuose iš 
musy ypač tam tikslui sutaisytų lek
cijų. Jose ištarimas angliškų žo
džių Ir vertimas lietuviškon kalbon 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai* kad kiekvienas išmoksta be var
go. 

Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurią mokinys išrašo 
ir prisiunčia mums del pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui. 

Pirmą šito kurso kaina buvo $10, 
o dabar paskyrėme 500 kursų po 
$2.00, vien tik išplatinimui savo me-
todos, po to ir vėl bua $10.00. 

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

Prisiųsk $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 *jusų 
pinigus. 

Oollege Prep. School, 
8103 So. Halsted St., Chicago, m . 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUG4" ' 
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Pradės iki šiol dar 
tarp lietuvių nevykdintą 
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įnksminimą 
ir Laiko Praleidimą 
Temykit! 

v mas 
Bus platesnis paaiškini 
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rytojaus "Drauge". 

• 
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Taipgi dides
nė dali arabų 
patįs dirbame. 

S307 Auburn Ave., 
Telepbone Drover 41S 9 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORILS 

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

Tel. Cicero f-5 S. 

Dr. S. NAIKELIS 
IilBTUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
4847 W. 14th St., Cicero, m . 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 Išryto, 
nuo S iki 5 po pietų, nub 7 iki 
9 vak. NedellomlS: nuo 9—12. 

l̂lllllllllllilIlilIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIII 

j Ozęrętę «PUmpUrelis" 
Tik ką Ifiejo 11 spaudos nanjagadynlikn operete "Pumjmrėlls", 

kurią paraše gero. Kun. F . B. Serafinas. Muzika sukomponavo 
muzikas A. & Pocius. Labai tinkanti dabartinlems i^fc*—» 

Kaina jos yra labai maža, nes tik S5«. u i vieną. , 
16 nuoš. nuleldžiame. Reikalaukite pasi 

• 

Draugas Publishing Co. 
1800 West 46th Street 

i 
Chicago, M 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) 

K-

Telefonas: McKlnley 6764 

Dr. A K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos Gatvės. 

! * • » 9 — K 
i 

• 

V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHLNGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 547ą ' 
Ofisas ant Bridgeporto: 

8205 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyvenimas, 812 W. 83rd St. 
Tel. Yards 4681. 

: * : - • - • • • • » > 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . 0 . 
AKIU SPECIALISTAS 

Patarimas Dykai. 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 9 
vai. vakare. Nedėliomis 9 Iki 12. 
4648 S. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
8148 S. Morgan St., kertė 82 st. 

CHICAGO, DLL. 
Specijalistas 

Moteriškų Vyriškų ir Valkai 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telephone Yards 687. 

Telefonas: PULLMAN 141 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LŪETUVIB GYDYTOJAI 

IR CHIRURGAS 
19781 SO. MICHIGAN A V U , 

ROSELAND, ILLINOI8 

lĮIIIIIIIIIUNIIIIIIIIIIIlIflIlIIIUtlRIIUnUllft 
I JOSEPH C. WOLON = 

Lietuvis Advokatas 
29 So. LaSalle St., 

Vakarais 2911 W. 12nd 'Street 
Rockwell 6999 

Residence Humboldt 97 
CHICAGO, ILLINOIS 

i tni i i imi i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i 

Mii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
Rezid. 988 S. Ashland Blvd. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyrišky. 
Vaikų ir visų ehroniškų ligų 

Ofisas: 3864 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų; 7—S vkk. Nedėl ioms 16—12 d. 

ciiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BANK 
Home Blend vei imų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda ią 
pačia kavą po 8 0 c 

COFFEE 
19c 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

45c 
Riešučiu- Sviestas 
Labai geras po 

29c 
OOOOA 

bent, kokia, 14c 
D AIRY 

. 
39c 

WEST S IDE 
1373 Milwaukee av 
2054 Milwaukee av 
1054 Milwaukee av 
1510 W.Madisonst. 
2880 W.Madison s t 

1644 W.Chicago av 
1836 Blue l s landav 
2612 W. Norta av. 
1217 So. Halsted s t 
1882 So. Halsted s t 
1818 W. l l t h s t 

8191 W. l l n d 

8032 Wentworth av 
8437 So. Halsted s t 
4719 K Asniand av. 

NORTH SDDE 
406 W.Diviaion s t 
726 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
8244 Lincoln av. 
8418 N. Clark s t 


