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Vokiečiams nesinori pa
sirašyti po sutartimi 
Hindenburgas pasitrankęs 

iš armijos 

BOLŠEVIKIŠKA RUSIJĄ 
SMAUGIA ŠILTINĖ. 

Iš mieste daugiausia nukentė
jusi Maskva. 

VOKIEČIU ARMIJA STOJA 
PRIEŠ TAIKOS SUTARTĮ. 

Suokalbis prieš socijalistą 
Scheidemanną. 

Berlynas, birž. 26.—Vokieti
jos nacijonalis susirinkimas ir 
pati valdžia sutiko patvirtinti 
taikos sutartį. Apie tai pra
nešta oficijaliai talkininkams. 
Tas gerai. 

Bet kuomet valdžiai prisiei
na parinkti atstovus, katrie 
turėtu Vokietijos vardu pasi
rašyti po taikos sutartimi, nei 
vienas neapsiima tą padaryti. 

Net aitriausieji socialistai 
iiosutinka padėti .savo parašu 
po sutartimi. 

Pirmininkauti pasirašyme 
po sutartimi valdžia buvo įga
liojusi taikos atstovą Dr. fla-
nloi^onTFfainTnaflSeii: "^ 

Tasai atsisakė. 
Tad valdžia įgaliojo naują 

užsienių reikalų ininisterį Her
maną Muellerį. Bet ir šis ne
sutinka. 

Vokiečiai po taikinin'ui prie
spauda sutiko patvirtinti su
tartį. Bet kuomet prisieina 
įvykinti pati faktą, tie palys 
vokiečiai purtosi padėti savo 
parašus. 

imti taikos sutarti , fieldmarša-
las Hindenburgas tuojaus pa
sitraukė iš vyriausiojo armijos 
vado vietos. 

Armijos oficierai protestuo
ja prieš priėmimą sutarties. 

Šalies apginimo sekretoriaus 
Noske adjutantas, gen. Gilsa, 
abejoja, kad oficierai išeitų iš 
armijos, kuomet taikos sutar
tis bus patvirtinta. 

Bet podraug jis tvirtina, jog 
visi regulerės armijos oficie
rai visuomet gins savo kaize
ri ir kitus buvusius viršinin
kus. 

Norėta nužudyti Scheidemann. 

Weimare susekta suokalbis 
prieš buvusį premjerą Schei
demanną. Norėta jis suimti 
i r nužudyti. £ t | r 

Suareštuota keliolika suo-
kalbmmkn. "Vki j i e kareiviai. 

Streikai i r riaušės. 

Stockholmas, birž. 26.—Mas-
| kva yra labjaus nukentėjusi 
i nuo šiltinės epidemijos, kaip 
Petrogradas. 

Visoj bolševikiškoj Rusijoj 
per praeitą pusmeti nuo šla
kuotos šiltinės mirė 400,000 
žmonių. 

Iš to skaitliaus Petrograde 
buvo 18,000 mirimų, gi Mas
kvoje— 3S,000. O Maskvos pro
vincijoj tuo laikotarpiu buvo 
42 000 mirimų. 

Epidemija labjausia plečiasi 
centralinėj Rusijoj. Keturiose 
gubernijose—Saratov, Tam-
bov, Riazan ir Oriol, buvo 170,-
000 mirčių. 

Maskvoje lie 
siaučia ir rauplės. 

METAI V0L. IV. No. 150 

NOSKE i TSILIEPIA Į ' UNGARŲ BOLŠEVIKAI IR 
KAREIVIUS. BADAS. 

Gramoįja spartakams. ' Pa ta r i a žmonėms apleisti Bu-
—i Į dapestą. 

Berlynas, l irž. 26. — Pasta-! 
romi.s dienomis vietos sparta-! Budapeštas, birž. 26. — Bol-
kai (bolševikįai) paskleidė sa- |ševikų kongresas čia pasibui-
vo atsiliepimą į valdžios ka- ffė- Gyventoju būvio pagerini-
reivius. Kaieiviai kurstomi »•"' nieko naujo nenuiarta. 
pamesti tardanti valdžiai ir I Bolševikų vadai tik suvažiavę 
prisidėti prie spartakų. U a s t a š k ė j o apie nuosavius 

Spartakai savo atsiliepime ! s k a l u s . 
Suvažiavimo pabaigoje jie 

paragimo vietos gyventojos 
apleisti miestą ir danginties 
kur i provincijas. N e s kitaip 
čia neišvengtinas ba<las. 

Mieste visos krautuvėm už
darytos. Nėra jokio biznio. 

Bolševikai dabar su savo 
propaganda nori ineiti vals-

jau negali uitikrinti kareivių, j ( i W : i u tarpam Apvylė ir api-
šiltinės dar I t a d pavartojama grūmojimai, plėšė miestų gyventojus. Da-

Paimta nuo bolševike 
Peterhofas 

AMERIKOS EKSPEDICT 
JOS NUOSTOLIAI. 

RUSU BOLŠEVIKAI N 
KO PETERHOFO. 

grūmoja nepaklusniems ka
reiviams. Sako, tegu valdžios 
kareiviai pasirenka vieną iš į 
dviejų: arba tegu pameta tar- j 
nauti valdžiai, a rba jie spar
takų bus teisiami ir sušaudo
mi 

i 

Kadangi gružumu bolševikai j 

Išviso mirusių kareivių 75,662. T i k 1 9 m v l i u nu<> P e t r 0 * 

Cia ir provincijose įsnaujo 
grūmoja šaliai geležinkeliečių 
streikas. Darbininkai reikalau
ja augštesnių algų. 

Kaip čia, taip ki tur dažnai 
siaučia riaušės, kurios visuo
met pasibaigia gausiu kraujo 
praliejimu. Vienur protestuo
jama prieš taikos sutarti . Kitur 
del maisto stokos pakyla neri-

SUMOBILIZUOTI VISI 
POLICMONAI. 

Boston, Mass., birž. 26.—Vie
tos bolševikiški gaivalai buvo 
prašę leidimo paroduoti mie
sto gatvėmis liepos 4 d. 

Bet leidimas neduota. Tuo 
labai nepatenkinti raudonieji. 
Gali pakilti sumišimai. 

Tuo tikslu mieste tarnybon 
pašaukta visi lig vieno polic-
monai, kad po ranka turėti 
prireikiamą atsargą. 

IŠMUŠTI VOKIEČIAI I š 
DVIEJŲ MIESTŲ. 

iiuavimai. 

RĖS PABAIGA. 

Sako, už 10 metu busianti 
nauja karė. 

Kame priežastis? . 

Svarbiausioji to priežastis» 
yra tame, kad taikos sutartyje NE VISI DŽIAUGIASI KA 
padėta posmas, sulig kurio vo
kiečiai tafkininkams turi iš
duoti savo buvusį kaizerį. 

Kas pasirašys po sutartimi, 
tas aiškiai išduos savo buvusį 
kaizerį. Gi to padaryti nenori 
nei vienas vokietis, kadir ait
riausias socijalistas. 

Del to sugriuvo andai soci-
jalisto Scheidemanno kabine
tas. Del to šiandie nei vienas 
vokietis neapsiima padėti pa
rašo po sutartimi. 

Taip vokiečiai brangina sa
vo buvusį valdovą. • 

Visgi taikos sutartis turės 
but patvirtinta. 

Je i šiandie, anot žinių iš 
Paryžiaus, talkininkai negaus 
pranešimo apie paskyrimą vo
kiečių atstovų patvirtinti su
tartį, tuomet vokiečių valdžia 
gaus ultimatumą. 

Hindenburgas pasitraukė. 
Vietos laikraščiai paskelbė, 

jog kuomet valdžia sutiko pri-

SAKOMA, AIRUA GAU
SIANTI SAVYMIDA. 
Paryžius, birž. 26. — Ameri

kos diplomatų sferose tvirtina
ma, kad už kokių šešių mėne
siu Airijai bus duota savyval-
da. Tai busianti nauja Angli
jos dominija. 

Coblenz, Vokietija, birž. 26. 
—Vietos vokiečiai nevienodai 
sutiko žinias, kad vokiečių 
valdžia pasiduoda talkinin
kams, kad priima taikos sąly
gas. 

Daugelis džiaugėsi karės pa
baiga. Nes karė baisiai visus 
pavargino ir prismaugė. 

Bet kiti neatmainomai tvir
tino, jog toksai vokiečių pasi
davimas reiškia naują karę už 
dešimties metų. 

J i e sako, jog tuomet vokie
čiai jau neužpnlsią Belgijos ir 
neskandinsią laivų. Bet apie 
kitką pagalvosią. 

Copenhagen, birž. 26. — Iš 
Estonijos oficijaliai praneša
ma, kad praeitą sekmadienį 
estai nuo vokiečių landv.erių 
atėmę du miestu—Wenden ir 
Ropper. Estai pažangiuoja pir-
mvn. 

Copenhagen, birž. 26. —Del 
stokos maisto Vokietijos mie
ste Hamburge buvo pakilusios 
riaušės. Daugelis riaušininkų 
užmušta. 

Valdžia atsako. 

« Pasirodžius spartakų atsi-
1 liepimui, tuojaus šalies apgini
mo sekretorius Noske paskelbė 
kitą atsiliepimą į kareivius. 

Noske atsiliepime tarp kit
ko sako: 

"Kareiviai, valdžia atsilie
pia į jumis paskutiniu kartu. 
Spartakai jums grūmoja, gi 
valdžia jus perspėja. Tuomi 
apeliuojama J jūsų, kaipo vo
kiečių ir vyrų, garbę. 

"Kaip ilgai jus leisite spar
takams užpuTdinėti i r žudyti 
ramiuosius piliečius, nekaltas 

bar tas pat norima padaryti 
;su valstiečiais. 

ĮSILAUŽĖ KALĖJIMAN IR 
PAĖMĖ KONFISKUO 

TA DEGTINE. 

Washington. birž. 26. — Ka
rės departamentą,: išn.-M'.io pa-
sk«*ll»ė amerikoniškų kareiviu 
nuostolius Prancūzijoje liiri 

dienos 

Nashville, Tenn.. birž. 20 . -
Vietos kalėjime buvo sukrau
ta 12o galionai konfiskuotos 
degtinės. 

Nežinomi plėšikai įsilaužė 
kalė ji man ir paėmė degtinę. 

SURINKTA J A U $225,000. 

Chicagos Kataliku Lal>dariu 
moteris ir vaikus ir savo gink- j Draugijų Sąjunga jau surinko 
lų draugus? Ar tai Drezdenas. į aukų apie $225,000. 
Munichas ir kiti miestai turi j Aukos nesparčiai plaukia, 
but sunaikinti? j Reikia atsižvelgti i tą, kad 

"Broliai, vadinkite kiti k i - p — * 1 — » * — m * > m S **»• 
tus kareiviais. Ar jus žinoto, j k i " anku renkama, 
kokiais tikslais jųs kariaujate?! B e t labdarybei mikos didėja. 
Ar jus kariaujate už barbarus. I - V o r s J o s didfja Palengva, bei 
kurie kartą buvo įsiveržę ry į P^'™ B širdies. 
tinėn Prūsijon ir tą kraštą ėmė j • 
deginti ir žudyti žmones? Ar; gus, katr ie pažadėjo taiką ir 
už tuos iš Prūsijos, katrie j>a- laisvę išžudydami dešimtis 
kėlė karę ir užtraukė ant Vo- tūkstančių, gi milijonus pas-
kietijos nepakeliamuosius var-jkandindami s k u r d a n ? " 

h i r / c l i o 

Ir taip: 
Žuvo mūšiuose (čia priskai-

tomi ir žuvusieji jurose) .".."!.-
354. 

Mirė imu žaizdų l.'5..">7<>. 
Mirė nuo ligų 2.')..'5W. 
Mirė nuo visokiu nelaimin

gu atsitikimų 4,942. 
Sužeista mušiu/ metu 210,-

9S4. 
MKišių metu pražuvo (<"ia 

neminimi buvusieji paimti ne
laisvėn) 2.:;7o. 

Gelsingforsas, birž. 
Į (jauta čia žinių, kad ru> 
įsvanorių kariuomenė si 
! b o l š e v i k u s Peter l io fo a])Vli 

, se ir įsiėmė jKitį miestą 
jterhofą. * 

Tas miestas — tai vienas 
I raktu rusams prieiti prie Pet
rogrado, kuri baigia terori
zuoti ir marinti l>olševikai. 

Peterhofas yra už 19 mylių 
nuo Petrogrado. 

KARDINOLAS GAL ATKE
LIAUS SU KARALIUM. 

Amerika susilauks garbingu 
svečiu. i 

Brusselis. birž. 26. — Atei-
GEN. PERSHINGAS GAV0!™iiti rudenį j Suv. Valstijas 

DOKTORATĄ I keliaus belgų karalius su savo 
žmona. 

Pasakojama, jog, turbūt, su 
karaliumi podraug Amerikon 

PESSOA APLEIDO WASH-
TNGTONĄ. 

BUVĘS KARALIUS PALTE 
KA BE UŽLAIKYMO. 

Paryžius, birž. 26.—Lig? ne
senai Šveicarijoje gyvenantį 
buvusį Graikijos karalių Kon 
si antiną finansais šelpė buvęs 
vokiečių kaizeris. 

Dabar tasai šelpimas per
t rauktas . Nes buvęs kaizeri* 
r a t s vos suveda galus su ca-
lois. 

Buvęs karalius Konstanti
nas tad užlaikymo reikale 
kreipias į Graikijos valdžią. 

BRANGUS VOKIEČIAMS 
JĮj BUVĘS VALDOVAS. 
VOKIEČIAI OFICIERAI 
GINS SAVO KAIZERĮ. 

Olandijai jau pasiųsta 
grūmojimai. 

Weimar. birž. 26. — Demo
kratinė vokiečių respublikos 
valdžia ligi paskutinės valan
dos priešinosi priimti ir pa
tvirtinti taikos sąlygas. Val-

sakė atmainyti savo nuspren- jie, oficierai. ligi paskutinio 
diiną ir atmetė vokiečių vai-1 ginsią savo imperatorių. 
tižios reikalavimus, pastaroji* ^ - . . . . _. 

v. - . , „ . ' . . / Oficieru manifestas, 
aštriai protestuodama sutiko 
patvirtinti taikos sutartį. Nes. Oficieru sąjunga paskelbt"* 
nebuvo kitokio išėjimo. jau savo manifestą. Sako, šim-

Pabar už kaizerį pakelia sa- tai tūkstančių oficieru apsi-
vo balsą vokiečių armijos ofi-' ginkluosią ir eisią Olandijon 
cierai. Jie tiesiog šaukia, kad ginti sav 0 imperatorių. 
talkininkams neknomet neiš- Tas manifestas į gyventojus 
duosią savo buvusiojo vyriau- padaro didelę intaką, (iyvento-
sio vado. . j jas tas tiesiog sujaudina. 

Oficierai grūmojo ir pačiai; Didžiuma vokiečiu palinkę i 
valdžiai už pasidavimą talki- ] prie respublikos. Bet j ie nega- M'žiuma halsų pana 
ninkams. Valdžia pasidavė. Ii pamiršti ir savo buvusio m o - i ' , ! , i " * ^ " n o * sveikumo 

džiai nerūpėjo tiek daug ginti ! D a h a r Inkeruojama, ar ištikro narelio. Mažai ko r«.Jkia. kad iš 
pačios Vokietijos likimą, kiek .oficierai išpildys savo grumo- tos kibirkšties visoj Vokieii-
apdrausti savo buvusį kaizeri, į yimnfi i j o j p a k i | l n baisiausi«as gaisras 
kuris, sulig talkininkų nu- _ „ . . monarcbijo< tikslais. 

Londonas, birž. 26. — (!<>n. 
Persbing vakar apsilankė 
Londone. Paskui iškeliavo į keliaus ir žinomas belgų pat 
Oxfordą, kur jam iš žinomo] rijotas kardinolas M e r c i ę r j r , 
O.vfordo universiteto suteikta • sen. Leman. tvirtovės Liege 
civilių teisių daktaro diplo- komendantas, 
mas. Gen. Leman 1914 metais 

| stipriai gynė nuo vokiečių tą 
« * a a a t a « w k a i - M M . . « • belirų t v i r t o v ę . 

CHIGA60JE BUS PAGA
MINTA KARIUOMENĖ. 
Kaip kituose miestuose, taip 

ir Chicagojo nerimanja bolše
vikiški gaivalai. J i e rengiasi i 
kokias tai nepaprastas demon
stracijas liejw>s 4 dieną. 

Tad tai dienai Chicagoje 
ruošiama kariuomenė. Bns su
mobilizuota keli pulkai nacijo-
ualės gvardijos atsargos su 

i kulkasvaidžiais. 
Sumobilizuota kariuomenė 

bus biuiais paskirstyta visose 
miesto dalyse, sulig fedoralių 
agentu nurodvmu. 

Liepos 1 d. iškeliaus Brazili
jon. 

LEISTA RŪKYTI ANT VIR 
ŠUTINTU GELEŽIN

KELIŲ. 

Washington, birž. 26. — 
Brazilijos prezidentas-elektas 
l)r. IVssoa ]>o įvairių oficija-
liu priėmimų apleido Wasb-
ingtoną. 

Su žmona ir (lukterimi j i < 
iškeliavo N«w Yorkan. Lie-
pos 1 d. iš ten jis iškeliaus 
namo. 

RIAUŠĖS BERLYNE. 

sprendimo, turįs but patrauk
tas atsakomybėn. 

Už .savo kaizerį stojo val-
džia, kurioje svarbiausią rolę j bnt apie milijonas narių 
lošia socijalistai. Reikia supra
sti, ką tai gali reikšti, jei so
cijalistai gina kaizerį. 

Pasirodo, jog kiekvienam 
vokiečiui buvęs kaizeris yra 
brangus asmuo. Brangesnis 
jiems už pačios šalies likimą. 

Oficieru sąjunga. , , , . . . . 
' * da lnnas daiktas, kad jei ofi-

Vokietijos armijo.v oficierai cierai pamestų tarnybą, anuos 
t u r i savo sąjungą, kurioje gab j pasektų ir kiti žmonės už su-

Aną dieną miesto taryba di-
Idžiuma balsų panaikino Dr. 

koniisi-
įonierians, uždraudimą rūkyti 
ant viršutinių geležinkelių. 

Bet l)r. Robertson priešina
si. Sako. miesto taryba netu-
rinti teisės taip <laryti. Tad ir 
jos nutar imas nelegalis. 

11 žmonių žuvo Mannlieime. 

gražinimą monarchijos. 

Grūmoja Olandijai. 
Sąjungos nariai yra prade- i 

j u s generolais ir baigus leite- i 
nantais. Tarpe tų narių di- Vokiečių oficieru sąjunga 
džiuma yra veteranų. pasiuntė Olandijos vyriausybei 

Oficierai grūmoja, jog kaip reikalavimą, kad pastaroji ne
tik vokiečių atstovai patvir- J išduotų kaizerio talkininkams. 
tinsią taikos sutartį, jie visi iš-

Tą apsireiškimą galima iš-i stosią iš armijos, 
aiškinti tuo. jog vokiečiai sa- j Visas vokiečių oficieru kor-
vo kaizeryje visvien mato pasas tvirtina, kad negalima 
svarbiausią tautos vadą šiais 
sunkiaisiais laikais. 

Pakelia balsą oficierai 
Bet kuomet talkininkai atsi-

vokiečiams priimti taikos są
lygų, kuriose kaltinamas kai
zeris. 

I r jei sąlygos busią priimtos, 

Reikalavime yra grūmojimo 
tonas. 

Šiandie nuo vokiečių galima 
sulaukti da r daugelio nepapra
stų daiktų. Internuotų karės 
laivų nuskandir ima s esanti t ik 
pradžia. Vokiečiai prade- lau
žyti pačią taikos sutartį. 

, J§0*VO DU VAIKU. 
<s -—'- ' 
Vy '*ston, Mass., birž. 25t *-
Rombinis lakstytnvas, valdo
mas leitenanto pulkininko 01a-
ggett, Franklin lauke nusileiz-
damas ant žemės pasuko mi-
nion ir užmušė du vaiku. 

Berlynas, birž. 26. — Kai-
kurinose priemiesčiuose sukel
ta riaušės. Vyrai ir moterys 
pradėjo plėšti maisto krautu
ves. 

Prieš riaušininkus pasiųsta 
kariuomenė. Imta šaudyti. Bet, 
sakoma, niekas nei nepažeis
tas. 

Andai Mannlieime riaušių 
metu 11 žmonių užmušta >r .°»7 
sužeista. 
asmenų. 

Suareštuota apie 2(K) 

PRANCŪZAI BUS PA -
TRATKTI TEISMAN. 

BIRŽELIO 26, 1919 M. 

Cbieago ir apylinkės.—šian-

Paryžius, birž. 26. — Vietos 
laikraščiai rašo, jog visi tie 
žmonės, katrie užpuolė kituo-
met Versaillese vokiečių at
stovus ir katrie policijai v ^ , . 
žinomi, bus patraukti teismai? 
ir nubausti. 

r 
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die ir rytoj gražūs oras; maža j PIRKITE KARĖS T A U P f 
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kenkia ir savo parapijai, nes 
jos nuosavybę stato pavojau. 
Tas mus pasakymas nėra pa-
žeminima.-
nemylėtnme, tai jų skuudu-

IiITHCANIAK D.UI .Y F I U E N D 
Pttblished Daily Exccpt Siuidajs by 
OKAIGAS PCBI.IS":UXG CO., Inc., 
1800 W. 46th St., CbJcagO, Illinois. 

TEKMS OF Si BSCK1PTION 
One Year **-**{ liūs visai nutylėtume ir butų 
SU Month> $3.00; , * i> i- i 

'mums parankiau. Brolis bro
liui pasako tiesą į akis. Sveti
mas svetimam vien pagyrimus 
tiekia. Xe\varkieeius. kaip sa 
vo brolius, u/, lietuvystės mei
lę pagyriame, o klaidą pama-

ite, pasakome, kad ji yra klai-
i. Nedarvkite nuostoliu sau 

AMERIKOS LAIKRODIS. 
laikrodžio uždavinys yra I prie geležinkelio laikrodžiu, o 

Je i newarkiečių padalinti dieną su nakčia j 2i nežiūrėjo saulės. Vokietijoje, 
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< 
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FRKM"JUIRATOS KAINA: 
°*> *3-*W| dėlto 
i Metu ^ . u u ; * 
enumerata moku-si i.škalno. Lai-; 
•skaitosi nuo užsiraSymo dienos nei 
Nauju Metu. Norint permainyti i 

sa visada reikia prisnjsti ir senas 
sas. I'inirfai geriausia siųsti išper 
krušoje ar e\i>rese "Mom-y < >r<ler" 

jdttiact pinigus j registruota 
a-

i! supykote ant kle 

ĮAUGĄS" PUBLISMNG CO. 

Neteisinga Paskala. 
Tie, kurie buvo tautininku 

svirne ("bieagoje, atsimena, 
kad adv. J . Lopai to jame už-

valanuas taip, kad vidudieny- Austrijoje, Šveicarijoje, Į lo
ję baigtųsi 12-toji valanda landijoje, Belgijoje i r Italijo-
pirinąsyk, o vidurnaktyje an- ; j e pasidarė vienas laikrodis 50 
trąsyk. j minučių vėlesnis už Petrogra-

Vidudienis vienose vietose: do laikrodį. Prancūzija taip-
Imva anksčiau, kitose vėliau.; gi prisitaikė visa prie savo 
Xew Yorke saulė teka ketu- : geležinkelių ir padarė vieną 
įlomis valandomis ankščiau laikrodį visai respublikai iš-
negu St. Franeisco. Dėlto A- tisą valandą vėlesnį už savo 
inerikoje negali būti visur kaimynų laikrodžius. Anglija 
vienokis laikrodis ir prisilai- nenorėjo vienytis su kontinen-
kyti saulės. T a s pats yra Hu- to šalimis, bet visus savo laik-
sijoje. Nei vienoje plačioje ša- rodžius nustatė sulig Green-
lyje laikrodis negali būti vie-j vileli'o laikrodžio, 
nodas ir taikytis prie saulės. i V l u e J t i k a p r i s i t a i k ė prie ge-

* K * ž
i

, u ^ a v o ' k a < 1 la, lk- ležinkelių, bet jo* geležinkeliai 
negalėjo sudaryti vieno laikrodžiai taikytasi prie saulės 

dėlto .Maskvos laikrodis eidavo 

Tam tikslui iš pradžių ka i -
kurie miestai sumanė tyeia pa
sukti laikrodį viena va landa 
anksčiau. Žmonės p r ip ra t ę lai-1 
kytis laikrodžių ankščiau ėjoi 
gulti ir ankščiau kėlė. 1918 m. į 
Prezidentas įsakė visoje Ame- j 
rikoje pavasario metu p a vary-
ti laikrodžius pirmyn. Žmonės] 
pavarė ir prisivertė ankščiau! 
kelti. Kudeniui atėjus laikro-j 
d i s tapo sustabdintas i r vėl 
grižo senoji tvarka. Šių metų! 
pavasaryje atsikartojo t a s : 
liats. Kėlėme ir keliame viena j 
valanda ausčiau. Bet a te ina I 
ruduo ir vėl grįž senasis įpro- i 
tis. 

Tikras reikalas yra taikant j 
laikrodžius pr ie .geležinkelių. 
Taip-gi t ikras yra reikalas spu 
lenti dienos šviesą. Bet t uo - | 

Ketvirtadienis, %irŽBfe 3ė 

0 1*1 JC*U c» r\;~~~~ i.i Į pusvalandžiu pirmiau negu 
W. 4otn St., Cnicago, III.; reiske, iog Lietuvos a t s tovy- | I r ! . . . . . . 

,, .. . . . . . Pe t rog rado . \ aldvdama 
l ' a i v / U i j e 
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nėra gavusi 
Tautos Fondo nei cento. 

Galime adv. .J. Lopui t o pra
nešti, kad jis neteisybe pasa
kė. 

Atstovybė Paryžiuje turi sa
vo kasininką, n. F. Galva-
novski, kuris iš T. F. pinigu 
gavai Pirm prof. .Valdemaro 
it kitu atstovu atvažiavimo, 
Paryžiun buvo atvykusi Lietu 

'j vos komisija iš kun. Alšausko, 
adv. liosenbaumo, pp. Daujo-

ilos ir Siemaškos. Tai komisijai 
Tauto s Fondas siuntė 10,000 
dol. Kuomet ji savo darbą už-

Mes visuomet rašėme ir at- »uigė, o susiorganizavo Lie-
kartojome, kad kunigas yraj tuvos atstovybė prie Taikos 
drauge žmogus. Kaipo kuni- Konferencijos, minėtoji komi-
gas, jis turi atlikti savo prie- 'sija likusias iš dešimties tuks 
dermes bažnyčioje: laikyti I tančių dolieiiii indavė atstovy-
miŠias, sakyti pamokslus, klau- ,,("s kasininkui, p. F . Galva-

Del Newarko nesu
sipratime. 

Len
kus ir Lietuvą Rusija neduo
davo laikytis vietinių įpročių, 
bet netrukdindavo laikytis 
vietinio laikrodžio. Dėlto Vil
niaus laikrodžiai eidavo 20: 

Peter- į 

rodžio del to, kad per didelis, 
buvo skirtumas tarp rytų ir d n r t l k a I u ° a U m a P r a r y t i ne 
vakarų. Beito ir geležinkeliai | šokinant laikrodžio pi rmyn i r 
ir šiaip laikrodžių savininkai j atbulai. 
suskirstė laikrodžius į keturis | 3 0 s p a l i ų S h j m e h j A m e r i k o s j 
ruožus. Nuo New Torko iki i u ; Į a m į ž i a i tur i grįžti pr ie se- į 
Pit tsburgui — rytų ruožas. 
Paskui nuo Pittsburgo iki Rio 

i Grande eina vidurinis ruožas. 
•j į Ir Chicaga guli jame. Xuo Rio \ , a u j a ? k a d l a i k r o d i s nemeluo-

e į Grande iki ribos ta rp valstijų l u ^ . j ^ 

* 

f 

syti išpažinčių, lankyti ligo
nius ir t. t. Kaipo žmogus j is 
priklauso prie kokios nors 
tautos ir turi tos tautos pilie
čio priedermes su teisėmis. 

Ypatingas yra buvimas lie
tuvių, ir šiaip europiečiu, gi
musių Amerikoje. J ie gali pri
pažinti arba vieną tėvynę ar
ba dvi. Kurio pripažįsta dvi 
tėvyni, tie pildo ir tą kas rei
kia Amerikiečiui ir tą kas rei
kia Lietuviui. Bet jie turi 
teisę pripažinti savo tėvynę 
vieną Ameriką. 

Jei kunigas, pildydamas vi
sas kunigiškas priedermes, 
vien tik Ameriką pripažįsta) 
savo tėvyne, o Lietuvai t a i - ! 
nauti nenori, tai vyskupas ne- j 
turi teisės barti tokio kuni • 
go. Jei kuris laikraštis pa-j 
peiktu toki kunigą už tatai, j 
tai nusidėtu, šios šalies išli-l 
kilnybei. 

" D r a u g o " dienraštis, žino.' 
kad Xewarko lietuviu klebo-1 
nas išpildo visas grynai kuni
giškas priedermes .-m'ai. ir kad 
jis yra visiškai ištikimas šiai 
šaliai Amerikietis. Tai-.ui 
" D i a u g a s " negali prisidėti 

novvski. 
Jnformaeijiiiiems reikalams 

T. F. kun. Vilimui Paryžiuje 
savu laiku siuntė f>,000 dol. far 
lieji suėjo Į atstovybės kasa. 

Be to Tautos Fondas iš
siuntė prof. Valdemarui 10,-
000 dol. Paryžiun. Pirm to, 
kaip grt'itai Tautos Fondas 
atsižinojo, kad prof. Valdema-

! ras randasi Švedijoj ir keliau
n a Praneuzijon, siuntė jam 
išvedijon iVi.'HKt doL, per Fns-
! kildabank, Ivmką, su kuriuo 
į reikalus turi Lietuvos atsto-
j va s švedijon, ]>. Aukštuolis, 
i Kiek žinome, lie pinigai prof. 
Valdemaro vardu Fnskilda-

Ibanke tebėgali, jeitru jo savi-
i ainkai ju dar neatsiėmė. 

\ ' s o ta<! 'l'autos Fondą-
I LieHrvon atstovybei išsiuntė 
50.000 dol. Butų siuntęs ir 
daugiau, jeigu ne atstovybės 
pageidavimas, kad T. F. vA-
iiekamus pinigus sunaudotų 
Amerikoj, Lietuvos reikalus 
garsinant. Tą Tautos Fondas 
gražiai atlieka. .Tis finansavo 
parašę pa peticija rinkimą. 
jis finansuoja publikacijos 
darbą, varoma iš Xo\v Yorko. 

minučių vėliau negu r e 
burgo, o Kauno laikrodi 
dviem minutom vėliau ne 
V i

r
I n i u l , s - . 'Montana, Idaho, Utah ir Ar i 

Tokis laikrodžių įvairumas 
labai tinka gamtai, bet visai 
netinka geležinkelių valdy 
boms, kurios turi skirstyti 
traukinių išėjimo ir atėjimo; 
valandas. Jei kiekvienoje 2y-Jxew Yorke laikrodis rodo lik 
mesuėje stotyje kitaip eina 
laikrodis, tai iš traukiniu sus-

novės. Tegu jie ir grįžta. Te j 
gu bus 4 valanda, k u r d a b a r į 
rodo o-ta. Pa t i tiesa reika-

KĄ VEIKIA 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMOKĘS BEHDROV*. 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia: 
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai paaekmin* 

gai, nes pinigai ui šėras plaukia tūkstančiais dolieriu kasdien. 
2 ) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000 iš ko 

Bendrovė tikisi turėti gera pelną trumpam laike. Per tai ku 
rie dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, 
pakol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo. 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutar/Js su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankiij į Lie'uva. 

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriku, linų ir 
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas. 

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose, 

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti 
įvairias transakcijas: a t ieškojimo giminių, dalies, turto, že
mės, taipgi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir par
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, ete. 

7) Jungiama trys Bendrovės: Letuvių Statymo (Cleve-
land, 0.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

š ios liendrovrs šrrai parsiduoda po $10. Š*TŲ galima pirkti kiek 
norima. Už Serus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami 
ir Liberty Bond'sai už pilna vertę; rubliai dabartiniu kursu U- nau
ji Lietuvos auksiniai. 

Užsirašykime ką daugiausia, galima dabar ir siuskime čekiais, 
nioney orderiais ir laiškais Šiuo adresu: 

I J T H I A N I A S AMERICAN TRADTVG OO., 
112 N. Greroc St.. :-: Baltiaaore, IfdL 

zona yra kalnų laiko ruožas. 
: Paskui nuo tos ribos iki 
i vandenyno einą paskutinis 
ruožas vadinamas llamiojo 
Vandenyno ruožu. Kuomet 

tai Chicagoje yra 11, Denver'e 
yra 10, o San Franeiseo yra 

;!>. Pradžioje buvo sudarytas 
i ir penktasis ruožas. J i s vadi
nosi kolonijų laiku. J o prisi-

I laike Halifax. Bet geležinkeliai 
jį prijungė prie Xew Yorko 

: laiko. Tų laiko suskirstymų A-
merikoje sumanė Charles F . 
Dovd 1883 m. 

Šviesos spulenimas. 

Karės metu reikėjo spulenti 
bia priežastį nubausti ir mus kuru, o be kuro nesidaro elek-
ir tamista. IKdto laiškas liks | tros šviesa. Kad žmonės vasa-
neatspausdintas. Mes norėtu- į ra eitų ankščiau gulti ir ankš-
mo iš tamistos gauti raštų a-ieian keltų, tai mažiau reikėtų 
pie Valparaisą ir kitus arty. deginti žiburių, mažiau išeitų 
mesnius bei ramesnius už Xe- į elektros, mažiau sudegtų ir ku-
\varka dalvkus. ro. 

kirstynio darosi betvarkė. 
Vengdami j o s rusai buvo 
įvedę dvejopus laikrodžius 
ant geležinkelių. Vienos ro
dyklės žymėjo vietinį laiką, o 
kitos Petrogradinį. 

Vakarų Europa visa pasida
vė geležinkelių įtekmei. Ir 
miestai ir dirbtuvės ir žemdir
biai pritaikė savo laikrodžius 

ų per 
Bet kaip įpratome kelti p ^ i ' i ' 

vasarą, ta ip turėtume kelti i r 
atitaisę laikrodžius rudenyje, 

jei Prezidentas i 
i 

Š - ' 
duotų įsakymą, kad laikro
džiams sugrįžus prie senovės. 

Butų ge ra 

negrįžtų senasis įprotis m u g ė 
ti šviesoje, budėti tamsoje. 

Tai-gi reikėtų, kad su įsa
kymu ati taisyti laikrodžius te
gu butų įsakymas visus dar
bus pradėti viena valanda 
ankščiau. Susirinkdavome į 
darbų 8-tai mušus. Xuo 31 
spalių susirinkim 7-tai mušus. 
Tą darant nei kokios sunke
nybės neprisidės, nes ir dabar 
ištiesų susirenkame 7-tai 
mušus, o t iktai laikrodis ne
teisingai rodo 8-tų. 30 spalio 
pataisykime laikrodį, nes j i s 
buvo klaidingas, bet netaisyki
me papročio anksti kel t i , 
anksti į darbų eiti, nes j is bu--f 
vo sveikatai i r kišenini nau 
dingas. 

NEPAPRASTA PROGA 
rerkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant Uitai lcni^vų išlygų. Be jokiu iSkaščiu. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo ":SO n L 

Tak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svotainčje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą, 

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan Association 

kursis Žakas, Pirm.. P . Raltntrs. Kast.. B. Sokle tk i s Iidin~ 
3327 Union Avenue. 3261 So. Hiristrd SC 3125 Auburn Avcnoe. 

GERA KNYGA 
Lietuviu Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglu ka l 

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbu veikalą T H E 
HISTORY OF T H E MTHUANIAN NATiON AND HRS PRESSUfl' 
NATIONAL . \ s r iRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos e«x. 
Draugrija išsiuntinOjo Si:v. Valstijų aukštesniems uK-dninkams ir d ip
lomatams, taipgi užrubežiu diplomatams. Reiktu, kad ir plačioji 
visuomenė padėtu knyga išplatinti tarp įtekmingu veikėjų £i* ir o i -
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose: $3.00 
apdaruose. 

Prakalba knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir amt 
dorius Eagan. Prezidentas VVilson, kuriam išvažiuojant į PrancusUą 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sL.tretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"PRACGAS", 1800 WEST 4*-th STREET. CBBCAGO, UJU. 

VARGAS. 
Drįstu pasisakyti — rašysi: !ges. Kitas , kaip slyva išsiga-

npH' vjuųo įmopclii'is ir jo ge-į n«,,'s, tik kojas raito. Bet prie 

prie tu. kurio peikia Xewarko | ^'nslsingtono ir šveiearijo 

i 
lietuviu kleboną. 

Mųs dienraštis nepeikia nei 
ne\varkierin. už kų jie tikisi 
iš savo klebono lietuvystės. 
Tiktai mos pažymime, kad lie-
tuvyst«V šelpimas, darbavima
sis lietuviškose organizacijo
se, yra lietuviška politika, j 
Daug sykių rašėme, kad kuni
gą?; turi toisy dalyvauti Lietu
vos viešame gyvenime, pikiv-: 

Manome, kad to paaiškini-, 
mo užteks adv. Lopatto iv 
visiems tiems, ką jo nepama
tuotiems žodžiams intikėjo. 

RED. ATSAKYMAI. 

P nui A. J . žvirbliui Valpa-
raiso, Ind. 

' D r a n g a s " rašė: '*Nejaugi 
(l;i»>as viešąsias lietuvio prie-jntnvarkiečiams rodosi. '>--'d jų 

irttftKi lietu- parapija yra klebomvmv». 
pil;o<"i(T>. politiško- bėT ' , o tamistai tą vietą per-

mis teisėmis, TaipS^l inamos" rasiąs išeina: MnaikieeiaHB 
" t au t in inku" partijos mikraš-1 ' ' rodos, kad khbona'j tai ji: 
eini rašė, kad "kun igas neturi:nuosavybė."—Tami-da toliau 
kištis į politikų" ir barė mus! rašai: *Mug bus tokiu, kurioj 
už mųs pažiūras. Xewarkio-įat.-iines nuo kataliku parti
niai dabar turi supranti, kad! jos . " Katalikystė yra Bažny-

o ne nie? rakėme teisinga 
'"\ienyVie Liotuviiiinku". 

Kovojantiems su klebonu 
newarkiečianis mos sakome, 
kad jie neprotingai kovoja. J ie 
kenkia kiekvienas savo ckišiai, 
les nesinaudoja Kzistauf pa 

oia. o ne partija.—Gale laiško 
tamista, turbūt, per greitumą 
išsitari vieną visai neteisingą 
apkaltinimą ant aiškiai Įvar-

rylies. žinau, antsyk pakiU 
protestu audra. Iv-proty -'.ė 
varuą ginti: apie JI pasaulis, 
o ypaė lietuviai, dainos-* Kai
nas, nykias melodijas apipi-
?iė; jis su atodūsiu minimas; 
<lel jo tiek žmonijos ašarų iš
lieta; su juo žmonija nuo sa
vo istorijos pradžios kovoja: 
del jo kila revoliucijos, krau
jo praliejimai, dėlto, kad žmo
gus nusprendžia, jog kraują 
lieti yra naudingiau, negu var
go naštą vilkti. Tr štai atsiran
da asmuo, kuris žemės pra
keikimą nori augštinti. Nega
limas daiktas! Kuo vargas ga
li pasigirti? Vargdienių aša
romis? 

Taip. gerbiamieji, visa tai 
žinau ir vargo vaizdai prie.-
akis stovi. Nebandysiu oia 
vargo teisinti ir jo gerumus 
ieškoti jo pilname saike. Jis 
gyvenimo pipiras. Kartus, 
kaip ėemerycios. Vienu pipirą 
nieks nevalgo. Bet kaip jie 
geri zupėje ir kituose valgiuo-
>e, kuomet jo su saiku pavar
tojama! Taip ir vargas — su 
saiku ir miera jis- gyvenimo 
reikalingas. Hoikalingas, nes 
neišvengi i nas. 

darln> juodu 

dykaduonis, vargo nemačiusis. • maitinosi. Nors daug išmirė, 
Imkime karę. Atsimena man į bet didžiuma išliko, kol ang-

vieno karininko-lietuvio pasą- į hj kariuomenė jų neišliuosa-
kojimai. Vienoj stovykloj susi- Į vo. J i e nelaimėse ir varguose 
darė lietuvių kompanija. Išva- j ištvėrė, nes varguose augo. Iš-
rė tų kompaniją, sykiu su vie- i lepinti, jie nebūt išlikę. Var-nesulyginamu: 

darbo arklys per dienų plūgą I n a amerikiečių kompanija m a r j g a s , jų apsauga buvo. I r pat-
ištrauks, kuomet nusiganėlį, šuoti. Uždavė maršuoti 15 my-į sai kunigas yra tokios ištver-
darbo nepratusi, tokiuo p a t | l n J - I r k a s ? Pusiaukelėje a-Į mės, pasišventimo, kentėti pa-
darbu per valandą nuo kojų j merikiekių kompanija pradėjo I jėgumo pilnas, kad nenoro-

krikti . Vieniem kojos skauda, į mis prieš jį galva lenkėsi. Si-
kiti taip ̂ nuvargo, kad vos be-1 „jį^-jams v a r g a s naudingu 

buvo. Kitaip jie but ar nuo 
turkiško? kalavijos žuvę ar ty-
rinuose išmirę. 

Žinau lietuvį, kuris pasitu
rinčiai gyvena. J is bijosi sa
vęs išlepinti. Tyčia ant kieto 
patalo guli, o kad kūną užkie-

. j tinti, kas met tyčiomis badau-
' ' j a po penkiolika dienų, o kai 

kada ir visą nienesį nieko ne

nuvarysi. J is nuovargio nepa
kelia ir mažai ūkininkui nau
dingas. Kol jis taps naudingu, paeina. O lietuviai išmaršavo 
reikia jį i>or vargo mokyklą j Penkiolika mylių ir tik padus 
pervaryti. Kaip jis pereis dar- j kausto — duok dar k i ta tiek 
bininkė mokyklą, jis bus iš- e i t * 5 r *•> nuovargio perdaug 
tvennus, naudingas. nejaus. Skir tumas del vienos 

Kam su arkliais kamuot is ! 'priežasties: lietuviai vargo, 
Imkime žmones. Štai vargo į sunkaus darl>o matę ir ištver-
pelė, o štai dykaduonis ponai-! n i n s > G i amerikiečiai labiau iš 
tis, vargo nematęs. Išbandy- į, i n t i % y a r g o m a ž i a u 

kimo juodu, kokiu tik n o n m o l „ , 
, , . TI • * * i • v- * Kas karėje naudingesnis? 
KVOtimU l ' n c t d f . - L - m u , ^-.^Ti^. 

Pristatykime šieno 
piauti. Vienas, per dieną dal-j Lietuvai karė didžiausių ne - : valgo. Bet užtai koks jis iš-
gelę valios ir vakare pa.s jį '< laimių atnešė. O \-ienok l ietu-: tvermingas i r sveikas! Mažai 
spėkų dar yra. Ponaitis, dar- j viai neišnyks. J ie nelaimes : tokių skaisčių protij rasi. Gy-
kn •eragavęs , po pusvalandžio pergyvens, visus vargus iš - 'venimo sunkenyl>ės ir nelai-
bus peršilęs, rankos pūslėtos Į kęs, nors tas ir skaudu. Kas Į mės jam ne už ką panešti: 
ir vos kojay bepavelka. J i s ' b u t buvę, jeigu lietuviai bu t ! Atsimenu vieną vokietį. Se-
neištvers visos darbo dienos. p".ie vargo nepratę? Nelaimėms i natvėje ligų kankinamą, pik-
Jis negali, nes darbas ir var- užėjus, but t ikrai išmirę, sun-jčiurnų ir užsispyrėlį. J is buvo 
aras jo neužkietino. J i s netikę-1 kiose sanlygose gyventi ne-i skaitomas filiozofu, pasaule-L. , 

j . • .. , .* v. • , . , . U . .v - j . , .v ,r . -, linkimai mmkstai irvventi. 
MUS i r ne naudingesnis. pajėgdami. Kaszm. ar l ietuvių; žvalgų išsidirbęs is Kanto, So- te* ""* 

Pas ką daugiau sveiko pro- prie vargo pripratimas jų tau- i pengauerio, Šumano ir kitų 
to? Ar pas vargdienį, a r pas tos neišgelbės? Nesuprantami j vokiškųjų galvočių. J am rodė-
dykaduoni.' .Jau kaip sau no- Dievo keliai. Gal per vargus si, kad visus žmonių veikmės 
rite, o aš dykaduonio protu J i s tautą išganyman vedė. [motyvus pažinojo ir išaiškinti 
neatsiremčiau. J i s tuščias, jei-Į Atsimena vienas sirijietis j galėjo. Bet jis niekaip su-

vo? J i s nepažinojo vargo fi-
liozofijos. 

Yra vienuolių, kaip Trapis-
tų, Kartūzų ir kitų, kurie aš
triam gyvenimui pasišvenčia. 
Sunkiai dirba, visą gyvenimų 
nekalba kietai miega, šiukš-
čiai dėvi ir tik vieną syk \ 
dieną tevalgo. Manau, ans vo
kietis paskaitytų tai beprotys
te. Bet tie vienuoliai savo pro
to skaistybėje žino, kodėl jie 
taip daro. Jie skaisčiu i r to
bulu dvasios gyvenimu džiau
gias. Jie vargo filiozofijų pa
žįsta ir jų branginą,' 

Gyvenimas pilnas kryželių. 
Nepakels jų, kas vargo nepa
žįsta. Išlepinta, pertekliuje 
tauta supus, į košę pavirs. So 
vargu visi kovoja. Bet kuomet 
pertekliaus pilna iš išsilepini-
mo pavojai graso, verta pa
galvoti apie priemones, kurios 
tautą užkietintų, diržinga da
rytų. Šaukiame prieš pasnin
kus, bet jie yra naudingi. 
Keliame balsą prieš varžy
mus, apribavimus, bet jie ne
laimių neneša. Nelaimės neša 

į lepinimai, tinginiavimai, pa-* 

gu mokslo neturi. J i s nemo- • kunigas. Iš Turkijos nagų pa- prasti negalėdavo ir jj klausi-
Pradėkime nuo arkliu. Štailkytas, nes, anot patarlės (oi. sprukęs. Amerikon atkeliavo į mas vargindavo, kodėl atsi-

du tipu: vienas darbininkas j kaip teisingos), vargas — ge-;savo tautiečiams paramos ieš- į randa tokių karštai tikinčių-
vargdienis. o kita.- šlaminis,i riausia mokykla. Duok vanr- koti. Laike kari 

dinto asmens. Jei mes atspaus- vargo nematęs, išsiganęs. Vie-idieniui apšvietos, jis nešuly- nyko 
dintume tamistos laišką, tai J nas dainai nedaėdęs, sunkaus ginamai tautai naudingesnis ir [skersti. 80.000 į tyrinus ir į draugijos ir aštriam, vargin-
teismas turėtų užtektinai svar- 'darbo matęs. Apykudis, suvar--sveikesnis darbininkas, negu j kalnus išbėgo, šaknimis, žole j gani gyvenimui pa&išvęeda-

turkai už-:.įų žmonių, kurie liuosa valia 
sirijiečius-krikščionis i atsišalindavo nuo žmonių 

Gal kada suprasime ir mo
kėsime invertinti vargo nau
dą. Teisingo ir protingo vargo, 
kuris mus vyrais, dvasios ir 
knno milžinais daro. 
Baigoj, norėtųsi vienų klausi

mą protaujantiems pastatytL 
Kodėl "va i , varge, varge, ^n#. 
geli mano! Kada aš tavn nV 
vargsiu?" gaida yra liodnn^n 
ne pikta i r kerštinga? •':•-'"•-? 

I 
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UHKOGM 

Žymus Amerikos Valstybi
ninkai apie Lietuvą. 

Manome, skaitytojams bus j 
indomu patirti, ką žymiausio j 
ji Amerikos politikos vyrai 

Jacob Gould Schurman. 
Cornell Universiteto Prezi

dentas, vienas geriausia žino-
m\i apšvietos ir politikos au
toritetų Suvienytose Valstijo-

K 

. 

C 

i 

mano apie Lietuvos nepriklau
somybę. Tie vyrai, apie ku
riuos žemiau kalbėsime, savo I Se. 
nuomonę išreiškė telegramose j Tautų apsisprendimo teisės 
į Lietuvių Infonnaeijinj Biu- j principas, sykiu su žinojimu 
rų New Yorke, užlaikomą A- apie sugebumų save valdyti, 
merikos Lietuvių Tarybos. j suteikia Lietuvai teisę reika-

Senatorius H. C. Lodge. į , au t i l a i s v o s . i r E Ž f į * 
mos soverenes valstybes. Ka-

Užr'ubežinių Reikalų Komi- dangi lietuviai trokšta popu-
teto Pirmininkas ir vienas i lerės valdžios, respublikos, ir 
žymiausiųjų valstybininku Su- j a P i e tai pranešė Amerikos 

' vienytose Valstijose. ! ̂ spublikai, kuri visados bu. 
j vo prispaustų tautu eampijo-

m Daugeliose savo kalbose I vsstitxoji t u r ė t u p a s isku-
užreiškiau, kad tvirtai palin- b i n t i f o r r n a H a i p r įp a ž m t i j„ 
kęs Lietuvos nepnklausomy- j nepriklausomvbę ir suteikti 
bėn. Aš manau, kad jie (he-į j i e m s g r e i t a i r m i o 5 5 r d u u ž . 

^ tuv ia i ) privalo būti laisvi sa- k v i e t i m ^ j t a u t ų ^im^.ą 
ve valdyt*, ir tikiu, kad, kai-po tauta, jie butų dideliu ap-
siginimu nuo vokiečių agre
sijos Baltiko pakraščiuos^. 
Aš pasitikiu, kad taikos su
tartis su Vokietija, dabar 
gaminama, apsaugoja Lietu
vą ir užtikrins jai nepriklau
somybę. Lietuva priešiuosi 
bolševizmui ir bando išsiliuo-

Lietuviai Amerikoje. 
z~* 

CICERO, ILL. j laiko). Po virš minėtų iškilmių 
j laike sumos, rudos, buvomany-

Šv. Antano parap. mokinių pir- ta, kad bus tuščia bažnyčia, 
moji šv. Komunija ir 

Dievo Kūno šventė. 

Senatorius Arthur Capper. 
Iš Kansas, vidurvakariniu 

į Suvienytų Valstijų delegacijos 
į senatan vadas. 

Aš esu tikras, kad Lietu-
i vos žmonių prašymas jvį sali 
pripažinti nepriklausoma res-

j publika, ras Amerikoj šilto 
I sutikimo ir atbalsio. Atsime-

suoti nuo šalies, kuri ligšio! j nant mūsų pačių kovas už lai-
neturi pripažintos valdžios. Jijsvę, num rodos, kad mes nie-
tikrai laisvės verta yra. I ko geresnio ir kiltesnio nega-

į Iime padaryti, kaip tuojaus. 
Nicholas Mnrray Butler. Į neatidėliojant, pripažinti ši-

Columbia Universiteto galva, tiems žmonėms teisę prie at 
oratorius, publicistas ir Švie- skir<> tautinio 
tėjas. 

Atsakant i Tamstų tclosrra-

gyvemmo. Jie 
demonstravo savo sugebumą 
valdytis ir jų šiuo laiku, ly
giai kaip praėjusiais mėnesiais, 

nia, aš esu aiškios nuomonės, tvirtas pasistatymas prieš or-
kad greitas lietuvių teisės pri
pažinimas būti nepriklauso
mais ir įsikurti autonomine 
resnfjMika, pagelbės sulaikyti 
bolševikizmo išsiplėtimą ryti
nėj Europoje ir taipgi suteiks 
teisingą pripažinimą šaunios 
tautos troškimams, turinčios 
daugelio šimtmečių tradicijas. 

ganizuotos valdžios priešus, 
duoda tvirtą priparodyma, 
kaip jie brangina laisvi} žmo
nių teises. Aš jaučiu, kad jio 
yra verti ir privalėtų turėti 
visokį galimą paskatinimą sa
vo pastangose įsikurti kaipo 
laisva tauta tarp pasaulio tau
tu. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

PRIE STRAIPSNIO APIE 
DARBININKUS. 

Iš Glen Lyon, Pa. nuo pono. 

žmogų geresniu negu jis yra. 
Iš prityrimo žinome, kad žydu 

i paskirtieji pristovai yra toki 
i jau, kaip ir kitų išaugštintieji. 

2. Klaida yra paniekinti in-
ižinierių, skaitliuoto jų, gydy-
: tojų, advokatų,' chemikij, vai
stininkų darbą. Jie dirba ne 

kuris pasirašė Georgijus Stan- i 
kelis gavome laišką, kuriamoj 
jisai sako, 1-mo kad žydų pas
kirtieji pristovai dvaruose 
geriau prižiūri darbininkus, 
negu ponaičiai, 2-ro kad pro-1 * 

rankomis, o protu. Kas turi 
proto, tas supranta, kaip jie 
dirba. Kas proto neturi, tas 
jų darbo suprasti negali. Ark-

tu dirbantieji asmenys nėra 
darbininkai, 3-čio kad turtin-

lys, neturėdamas rankų, gan
greit, nei rankomis dirbančio 
žmogaus nepriskaito prie dar
bininkų. 

3. Amerikos gyventojams gieji negali ineiti j dangų, 4-to i 
kad Seinų laikraštis "šalti-j nepritinka sakyti, kad visi 
nis" neatsakęs ant klausimo, į turtuoliai nepateks į dangų, 
kodėl darbininkas už saująfR* tas žnw>gus Amerikoje už-
šieno negavo išrišimo, o po- i d i r b a m a ž i a u 18 dolierių į sa-
nas gavo išrišimą už 1,000 , ' v a i t e a r b a 9 3 6 "olierių į me-
rublių skriaudą. Tuos užmeti- | t u s - T a t sudaro 1872 rubliu mc-
mus čia trumpai paaiškinsime. t a m s> a r b a 1 5 ° r u b I i ^ mėne-
Laiško netalpiname dėlto, kad ! s i u i- Žmogus pelnantis 150 
jis rašytas su mažu suprati- j r u b l iU i mėnesį Europoje skai-
mu ir dideliu piktumu. i t o s i tikru didžturčiu, nes di-

1. K a l b a m i apie darbi- | d ™ ^ ^ uždirba penki-
ninkų pristovus ponaičius mes!s>"k mažiau. Jei ponas G. S. is 
nedarėme skirtumo tarp tų. 
kurie yra gimę iš ponų ir 
tarp tų, kurie pristovais tapo 
iš dvaro piemenų, pasigerin
dami ekonomui įvairiais, tan
kiai bjauriais, budais. Šitie. 
tapę "ponaičiais" iš darbinin-< 
kų, retai būva geresni už ki
tus, atėjusius į dvarą mokin-

Glen Lyon, Pa. uždirba ne
mažiau trijų dolierių dienai, 
tai jam atseis antrukart skai
tyti Evangeliją apie verbliu-
dą ir adatos skylę. Antrukart 
skaitydamas Šv.'Raštą ir ži
nodamas pats esąs didžturčiu, 
p. Georgijus gal pastebės 
Kristaus žodžius padėtus ten-

Pavyzdinga ir prakilni bir
želio 22 diena buvo šioje kolo
nijoje. Daugiau kaip KM) vai
kučių (parap. mokyklos moki
niu) pirmą kartą prisiartino 
prie Dievo stalo p**r pirmąsias 
šv. Mišias. 

Rupesniu vietinio klebono, 
kun. H. J . Vaičiūno, ir seserų 
Xazaretiečių su vaikučiais sy
kiu ėjo prie Dievo stalo vai
kučių tėvai, broliai ir sesutės, 
gentis, draugai ir pažįstami, 
net iš tolimų kolonijų (buvo 
net iš Kensington, 111. nekuriu 
tėvų gentis ir pažįstami). 

7:30 vai. ryto, kada bažny
čia jau buvo pilna žmonių, 
laukiančių išeinant kunigo šv. 
Mišias laikyti, pasigirdo sve
tainėje giedojimas. Giedojo 
parap. mokyklos mokiniai iš 
S-to skyriaus. Nutilus giedoji
mui, o užgaudus varpui, pasi
girdo ant gatvės orkestrą, ly
dinti vaikučius bažnyčion. 

Prie bažnyčios durių orke
strą pasiliko lauke. Bažnyčio
je pasirodė kryžius ir procesi
ja. (Plačiau apie proceeiją Be
rašysiu, nes katalikams ji yra 
žinoma). 

Pirmąsias šv. Mišias laikė 
vietinis klebonas, kun. II. J . 
Vaičiūnas. Pamokslą pritai
kintą tai iškilmei pasakė kun. 
F. B. Serafinas. Daugeliui, 
matėsi, per veidus riedančios 
ašaros. Laike šv. Mišių prie 
vargonų giedojo cboras, susi
dedantis iš 8-to skyriaus pa
rap. mok. mokinių. Šis cboras, 
klebonas ir visi kiti parap. 
mokyklos mokiniai, su gėlėmis 
ir žvakėmis atlydėjo bažnyčion 
vaikučius, einančius prie pir
mos šv. Komunijos. 

Po *'Avinėlis Dievo" buvo 
dalinama Komunija. Kun. Vai
čiūnui išdalinus Komuniją vai
kučiams, kitiemg stojo pagel-
bon dalinti Komuniją kunigas 
F. B. Serafinas. 

Ar atliko nors vienas asmuo, 
nesiartinos sykiu su vaikučiais 
prie Dievo stalo, neteko patė-
mvti. 

Pamaldos ir visa iškilmė už
sitęsė nuo 7:30 iki 10 valandai. 

Ant galo kleb., kun. Vaičiū
nas, dar pasakė visiems pritai
kintą jausmingą pamokslą. 

Žmonės, eidami iš bažnyčios 
nešėsi namo nepaprastus Įspū
džius. 

Reikia pažymėti, kad šiojo 
kolonijoje gyvena daug italų 
šeimynų, o tik vienos šeimy
nos, lankančios bažnyčią, tesi-
artino prie pirmos Komunijos 
viena mergaitė. 

Suma buvo 10:30 vai. (šian
dien trečioms mišioms neliko 

bet pasirodė priešingai. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. Su
mą laikė kun. Jonaitis, (kuris 
čia nesenai laikė įspūdingas 
prakalbas). 

Po sumos sekė Dievo Kūno 
šventės apeigos. Kaip kasinė
tai, taip ir šįmet su procesija 
vaikščiota gatvėmis ir ant baž-
nytkiemio prie parėdytų alto
rių. Iškilmingą procesiją išei
nant iš bažnyčios pasitiko 
bažnytinis choras, dalyvavęs 
per sumą, vadovaujant viet. 
vargonininkui, K. Mikalaus
kui, giedant giesmę "Garbė ir 
šlovė." 

Išėjus iš bažnyčios su pro
cesija, per daugelio namų at
daras duris ir langus matėsi 
klupojant namie pasilikusieji 
žmonės. 

Toje procesijoje dalyvavo 
tie patys žmonės- ir vaikučiai, 
kurio dalyvavo ir vaikučių pir
mos Komunijos iškilmėje per 
pirmąsias Mišias. Procesijoj 
dalyvavo ir vaikučiai, priėmu
sieji pirmą Šv. Komuniją. Jie 
buvo tvarkomi seserų. Klau
piant bažnyčioje, ant gatvių i 
ant bažnytkiemio nebuvo atsi
žvelgta Į drabužio brangumą 
ir jo gerumą. 

Sugrįžus bažnyčion, Dievo 
Kūno šventės iškilmės užsi
baigė su "Te Deuni Lauda-
m u s " ir "Tegul bus pagar
bintas ." 

Nors socijalistai-bolševikai 
ir šaukia, bu!: jau, jau bolše
vikai užvaldo \ i:\-i pasaulį; iš
naikins visus katalikus, išžu
dys kunigus, vienuolius, iš
griaudami bažnyčias ir mo
kyklas, bet šios dienos ir kitų 
švenčių apeigos aiškiai parodo 
visai priešingus apsireiškimus. 
Soeijalistų-bolševikų šaukimas 
ir jų darbai pasirodo visai ne-
žyrrujs. Todėl nėra reikalo at
kreipti į juos nei mažiausios 
atydos. 

J . Šliogeris. 

SIOUX CITY, IOWA. 

*;,. i • ;s ~«;*.-~.v„» r^;^,- 'pat: "Kas negalima vra žroo tis ukes is prityrimo, rnsto- ' - . 
vai nepasidaro nei geresni nei Inėms, tat galima Dievui." 
blogesni dėlto, kad juos žydai i 4. Seinų laikraštis atsaki-
pastato prižiūrėti kitus darbi- j nėdavo klausimams apie tikė-
nmkos. P-nas Georgijus Stan-Jjimą, bet ne visiems. J i s rei-
kelis žydų paskirtiesiems pri-j kalaudavo, kad klausiniai bu-
stovams pripažįsta nuopelnų. |tų padorų? ir protingi. Pasa-
Mee esame įsitikinę, kad žydo 

r^AajMno tMtyfeė Beturi ste-
ttaHingw jnįos padaryti 

kymas, kad kunigas nedavė iš
rišimo darbininkui, paėmusiam 
saaja. šieno, o darė iiriiima 

ponui, padariusiam 1,000 rub 
lių skriaudą, yra neteisingas 
pasakymas. Jame nepažymė
ta, kad tas ponas buvo atsi
teisės su nuskriaustuoju, ir 
kad tas darbininkas prie paė
mimo "saujos šieno" turėjo 
kitų stambių nuodėmių, kurių 
nenorėjo nei pasiliauti. .Tusę 
mes ne vaikai esame. Nesykį 
buvome išpažinties ir žinome, 
už kokias " sau jas" neduo
dama yra išrišimas. Jei kas 
nuolatai muša savo pačią ir 
nežada liautis, tai ne-gi gali
ma jam duoti išrišimą tik dėl
to, kad jis dvare pavogė "sau
ją Simo". 

Birželio 1S d. vietinis Tau
tos Fondo 74 skyrius turėjo 
nepaprastą susirinkimą. Sky
riaus pirmininkas, J . Prakai-
tis, gavęs iš Centro raštinės 
pluoštą žinių ir daug infor
macijų apie Raudonojo Kry
žiaus organizaciją ir steigimą 
šelpimo kuopų, kokios dar mū
sų kolonijoj susiranda, taip-gi 
tuo pačia laiku gavo žinių iš 
L. A. Bendrovės. 

Susirinkiman neperdaugiau-
sia atsilankė narių, nes taip 
omai nespėjo visi sužinoti. 

Apsvarsčius Tautos Fondo 
reikalus, buvo perskaitytas L. 
A. Bendrovės laiškas. Paskui 
buvo perskaitytas pranešimas 
ir informacijos apie L. R. 
Kryžių. Po to svarstyta apie 
sutvėrimą šelpimo kuopos. Vis
ką apsvarsčius, geresnių pa
sekmių dėlei ir kad patraukti 
daugiau žmonių, nutarta suren
gti vakarą ,<u prakalbomis ne-
dėlioj. birželio 22 d. Kalbėti 
apsiėmė apie L. A Bendrovę 
J. Biliūnas, gi Raudonojo Kry
žiaus reikalais J . Prakaitis. 
Ant. galo dar dauguma nariu 
užsimokėjo užvilktas mėnesi
nes mokestis į Tautos Fondą, 
taipgi ir keli nauji nariai pri
sirašė prie skyrio. 

Narys Pranciškus Zabulis 
paaukojo Tautos Fondan 10 
dol. Lietuvos laisvės reika
lams, i 

T. F. Skyr. Nary*. 

MITINGUS 
Savo draugystės reikia visados 

lankyti paskirtu laiku ir daly
vauti visuose nutarimuose, jeijru 
draugystės nariai nesirūpins savo 
organizacijos reikalais, tai ji iš
nyks. 

Tą patj galima pasakyti ir apie 
sveikata. 

Jeigu savo sveikatą apleisime, 
tai labai priseis gailėtis. Kuomet 
viduriai nešvarus, o dėlto prade
da skaudėti galvą, atsiranda žak-
sėjimas liežuvis apsivėlęs, nema
lonus kvapas iš burnos, — tai 
negalime ilgai laukti. l>et tą pati 
vakarą einant gulti reikia paimli 
3 saldainius Partola. 

Paitola saldainiai apvalo vidu
rius ir nešvaru kraują ir tokiu 
būdu prašalina augšeiau minėtus 
nesveikumus padaro virškinimą 
sveiku ir norimališku. apsaugoja 
nuo blogų pasėkimu atsirandan
čiu tuomet, kad nesigydysime savo 
laiku. 

Partola saldainiai žinomi visa
me pasaulyje, l'ž savo geras ypa
tybes jie gavo medalius ir diplo
mus 0 pasaulinėse paradose. 

Tūkstančiai žmonių ima tuos 
saldainius. Daugelis atsiunčia 
mums laiškus dėkavodami už to
ki išradimą. Pamėginkite Jus. ta
da irgi persitikrinsite ypatiškai. 

Visa dėžutė saldainių Partola 
kaštuoja 1 dolerį, (i dėžutės siun
čiamos už 5 dolicrius Užsakymus 
ir pinigus siuskite tiesiog j 

A P T K K A P A R T O S A 
160 ScoMtd Avt'iino. 

Xew York. S . Y., lH*l>t. L. 4. 
(I.-.4. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistu Lie

tuvos žemlapių (mapu). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vieta, "amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence f or the Lithuanian 
Nation" (angliškai).. 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, HL 

> 
K-

Po valgiui neužmiršk, k&d geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E A T O -
NIC. Prasali&a visus nesmagumus 
suvirškinimo, o ta s reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

Dr. O. VAITUSH 
Lietuvis aklu 

specialistas. 
KoUcl eiti pus 

svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia, yra 
Lietuvis Dak
taras, kuris 

Lgzaminuoja 
Ir gt-rai priren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
t.is. skauda 
galva, ir turi 
varsu su aki
mis ateik p.is mane. Patarimas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg )> 
vakare. * 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
l'hone Drover 'jCCO 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalj grabų p*-
*<s diri^ame. 

3307 AUBURN AVE. 
l 'hone Drover 4139 

A 

DR.LE0AW0TIN i 
Gydytojas. Chirurgas. J 

I Akušeris. j 
I 1920 So. Halsted St.. Cliicago. • 

i
' Kalba lietuviškai, latviškai Ir } 

rusiškai. l 
Valandos: 10 — 1? ryta: 6 — 9 • 

vakare Tel. Caaal 43G7 | 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telclcnas McKir.ley 5704 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
?!"»• South W e s t e m Uoulevard 
Kampas \V. 35-tos gatvės 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK C K m r R G A S 
1757 W. 47th SL. CliieafiO. III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iliustruotos Daineles "Ex-

t ra" visi Nauji Paveikslai at
sibus: 

Petnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuviu Baž. Salėje 425 
Lafayette Str., Utica, N. Y. 

A. T. Račiūnas. 

REIKALINGI. 
Leiberiai ir shearmen del 

geležines serap yardes, Atsi 
šaukite: 

Lanski, 
2117 South Jefferson Str. 

Or. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Michigan Av«. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, UI. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullm&n 342. 

Vai.: » ryto iki 11 d.: 2 po piety 
ik! 4; C iki » vakare. Ned. 
» lkl 12. 

Rcikalinsra moteriške r n c sknlbi-
ni'\ prosovojimo ir valymo. Valan
dos nuo S iki 4. $?."-o. Atsišaukite 
3111 Mk-liisr.in Avo. CliifAjro. 

Telefoną.* Douplns 2S41 

Ant pardavimo krautari': jrera vie
ta lietuviui: pijriai. Atsišaukite: 4J37 
So. Paulina St., Chicago, 111. 

Ant pardavimo du namai 66H—T.6.". 
W. 18 Str. Gora vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame pa-
d-jime. Atsišaukite: 

,.1. P . Ra-hin-ki. 
.1200 S. HaUKti Str. 

KXTI{ \ . 
Parsiduoda preras ir mafcii važinė

tas 7 sedyniij automobilius. <*onti-
m-rital motoras ."> geri tekiniai ir v i s 
kas geram padėjime. Kaina tik 
$475. Kreipkitės pas 

J. S. Czaikanskas. 
4fiOO S. Wood St. 

Tel. McKinley 6251 

F. P. BRADCHULIS 
Lietavis Advokatas 

Attorney at Law 
10S W Maaroe, Oor. CUrk SC 
Room ;307, Tel. O A t m l M * 

OmOAGO, ILMHOI8 

Gyr.: SUS So. 
T a t * 

DR. M. F, BOZINCH 
LIETUVIS 

I perkėlė savo ofisą i.š S45 JIilwau-
j kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
f Oabar ofiso adresas yra šitoks: 

!
70O NORTH ASHT.AXI> AVENIK) 

Kampas Hnron Gatvės 

!
ant aptiekos Polonia Pharmacy.i 
Priėmimo valandos vakarais nuo t\ 

I iki 9 vai. Telefonas Hav:r.arket 52S2 
}.. 

! V. W. RUTKAUSK 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teism 
Ofisas Didmiesty]: 

«» \V. WASHINGTON ST1 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeeuimas, 819 W. S3ro 

Tel. Yards 4681 

Dr. M. Stopai 
3109So. Morgan St 

CHICAGO, nULDfOIS 
Telefonas Yards 5032 . 

Valandos: — 8 iki 11 15 ry t . 1 
5 po pietų iki 8 vak. NedėlicVISI 
in'.s nuo 5 iki 3 vai. vakarą. I 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS K C H K C S G A S 

4*12 So. Ashland Are. 
Plione Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tk S į i 
Plione Cicero S9~*f 

Rezidencija SSS6 W. 66-Ui St. 
Phone Prospect 8585 

* 

Tel. Drover 704* 

Dr. C. Z. Vezelis 
METCVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto ifci 

C 
9 rak. 

Nedėliomis paga! sOiÛ . ., ' 
SO. ASHI.AND A V £ V C E 

arti 47-tos <;alvės 

! J0SEPH C. VV0L0N 
! Lietuvis Advokatas 
t 2» SO. LA SADLE STREET 
j Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
{ Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
• Tel. Rockwell 6999 
! CHICAGO, ILL. 

DR. W. A. MAJ0R 
{Telefonas I'ullman 60 

i 
• GYDYTOJAS IR 
} CHTRIRGAS 
t Ofisas 11719 MR-higan Ave. 
{.\<?ynos S:S0 iki 9 išryto — 1 iki 
| 2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
{ Xed<liomis nuo 3 0 iki 11 išryto 

į Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 S<>. Morgan St. 
Kertė 32-ro St,. C-U-ago. III. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VAI.AN'DOS: N u o 9 r>t 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 

iki S valandai vakare. 
Kedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Tciefonas Yards 6S7 

P E A R I I 3 U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Mokykis Kirpimo ir DcsiKntng 
Vyriškę Ir Moteriškę Aprėdalu 

Mušu sistemo ir ypattSkas moklnt-
mas parodj-tus jus žinovų j trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius Ir geriau-
sius kirpimo designing Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš- ; 
ka patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Klektros varomos masinos mūsų sro
vi mob skvriuosc. 

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamat>-ti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gaut: specijalis-
kai pigią kainą. 

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi 
le madų knygos. 

MASTER DES f O O f i 
J. F. K* o .-^erdotin 

Persikraus' iš n g jf. LaSalle 
i 190' f o .e gatve, kampas 1 
gatvės. 4 lubos. 

/ 

Dabar yra patvirtintos ir varto-1 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštat rekomen
duojama kaipo geriausia koncerttca 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merlke. Hes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj lisiim 
ctame dykai. 

6ESR6I & ViTAK MUSIGCO. 

' miiimiimiiiiiiiinmii 

I M S W. 4«tk SC, Gbicago, UL 

P.csid. 933 So. Ashland Blv. Chics 
Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir calrargas 

Specijalistas Moteriškų. VyrŲ 
Vallrų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St , Ch< 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2— 
Pietų 7—s vak. Xedėhomis 10— 

file://i:/-i
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DRIUBI* / Ketvirtadienis, birželis 26191* V' 
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•A 

.k 

5 E x t r a ! E x t r a ! E x t r a ! Išpardavimas tiktai per 3 dienas, SkSftJS 
•-

.3 

• 

[ Didelis Išpardavimas Tavorų Krautuvėj 
a i THE i? STAR" 

Savininkas I. Nausieda 
4605 South Ashland Avenue 

•t 

28. 
Įvairios rūšies tavorai, kaip tai: Siutai, čeverykai, Skrybėles. Kartūnai, Nosines, Kaspinai, Plunk

snos, Kalnėnai, Kepures, Guzikai. Aftai, Marškiniai, Pirštines, Leisai, Pančakos, Siūlai dėl nerimo, 

Rumperiai, Stanikai, Gorsetai, Dreses, Drobe OverhaBs ir t. t. Viska^ bus išparduota už stebėtiniai 

pigias kainas, daug pigiau negu "Wholesale" prekė 

ipatingai numažintos prekes ant virišku Siutųkaip tai: Vyru vilnoniai siutai paprasta kaina 

$:50.(tO iki $;,\">.00 šiame išpardavime tiktai po $19.50. Vyriški siutai parsiduodavo po $20.00 ir $25.00 

parduosime kol turėsime po $14.95. Jeigu norite pirkti Siutą tai vienatine proga pirkti siutą, šiame 

išpardavime. Jeigu užganėdinsime pasakik kitiems Jeigu neužganėdisim pasakik mums. Tiktai įsitė-

mykite mušu antrašą. \ .< .?»/-̂ ;:\:&%«.,<įįi&&*i.**«i?. •>£ 

^ 

• 

THE STAR' S ° A 4605 S. Ashlad AT. I 

CHICAGOJE. T 

ALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

etvirtadienis, birželis 26 d. 
Jonas ir Povilas, kank. 
enktadienis, birželis 27 d. 
Vladislovas, kar. 

BRANGENYBĖ DIDĖJA, 
ŽMONĖS BANKRUTI 

JA. 

kur žinom .-<• kyla \*argai ii 
susikrimtimai. 

I>i-t autoritetams nelemta 
[įsigalvoti, kad prašaliati Ii! 
vargiĮ prie/ji-li-. O juk ta-; 
lengva padaryti. Tik reiki 
turėti daugiau tei.-»ingiim<>. 

Nereikia laukli. kol 
žmonės, netekę kuntrv !••'•>. ims 
patys Ivai kyti<-. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

UNIJOS LIETUVIŲ SKY
RIUS. 

Nėra iš ko apmokėti skolas. P L Ė Š I K A I ATĖMĖ AUTO 

.77 . MOBILIŲ. 
Haiikriitijinio reikalu leis-; 

•«ąum aną dieną k r e i k i HĮe- p r i e ( , e d a r p a ė m < , b n n g n ^ 
• manas, duonkepis ir j»ifiio i;- ^ a 

vežiojas. 7 
Visi jie Irys praneša jo^ | ) u pi«všiku užpuolė auto-

jie bankrutij.ą, jog neturi iš 
ko apmokėti pasidarusias sko
las. 

To kaltė suversta ant nuo 
lat didėjančios brangenybės. 

Policmono vargai. 

fc'>ilii<Mu>na< George K. I Ali
son, 6142 <ireen\vood ave., 
šiaip-taip vertėsi imdamas 

p l i s i k u 
mobiliu, kuriuo važiavo \Yil 
linui (lannon su savo moterimi. 
6243 LuillMJC. ave . 

Tas i vyko ties 33 irai. ir So. 
''ark ave. 

lokala. 

okale vadovauja 

$110 mėnesinės algos. 
Bet štai susirgo jo vaikai. 

gi paskui ir moteris. 
Sąskaitos kaip iš maišo ėmė 

berties už vaistus, gydytojo, 
groserninko. Toli grąža neuž-
teko jam algos. 

Savo bankrutijimo peticijo
je polieuionns pažymėjo $S.'>!) 
skolą, kuriu negali atmokėti. 
IŠ to $.*>.*'S už vienus vaistus: 
$1.~>0 už laidotuves; $165 gy-
dytojui; groseriiinkui $50. 

Pieno išvežiotojas. 

\Wil l iam Tlolg. pieno išvežio
tojas. 8o7 Oalifornia ave.. už
dirbdavo $27 savaitėje. 

Susirgo jo moteris. J i s dirb
davo kasdien, liet kasdien kil
davo vis augšėiau brangenybė 
(Ji alga nesididino. 

Jis jpadavė peticiją, k:<< 
negalįs atmokėti $1,046 sko 
lu. 

PlėšikiM^iiJė nuo .Mrs. (lan
non .*'(H» ̂ STvertės žiedą, abu-
du išvarė iš automobiliaus, pa
tys isilijto mašinon ir nuva
žiavo. 

Tokie daiktai veiktai Clii-
cagoj. 

AIRIAI PLENUOJA DIDE 
LES IŠKILMES. 

Chicagon atvažiuos preziden 
tas de Valerą. 

Sakoma. Cbieagon atkeliaus 
Airijos respublikos preziden
tas de Valerą, kuris dabar rie
si \Y\v Yorke. 

Vietos airiai 1: M I ]>lenuoj.i 
milžiniškas iškilmes sulikti tą 
prezidentą, kuris išrinktas ai 
riu tautos. 

Oliiengoje yra daugelis žy
mią airiu. Jie visi spiečiasi 
krūvon, kad puška i stirti iškil
mes. 

Airiu organizacijos tani 
tikslui nesigaili nei lėšų. nei 
pasišventimo. 

Pastaraisiais laikais Stoek 
; Vardu darbininkai suskato or-
[ganizuotis, American Federa-
ilion ot' l.alior vadovaujant. 
Anialgamated Meat Cutters 
and Butcher \Vorkmen of 
N'ortli America, priklausanti 
American Fe<leration of La-
lior. jau nuo seniau turėjo savo 

|lokala, prie kurio daugelis 
lietuviu priklausė; vienok to 
lokalo didžiuma nariu yra len
kai ir lietuvius skriausti yra 
palinkę. Tadui lietuviai pasi-
rupino išgauti ėarleri ir suor
ganizavo '2'ū 

Naujame 
išimtinai li<'tuviai. Valdybą 
sudaro: Vladas Bagnoras pirm. 
Jonas Parkauskas rast., Tadas 
Kuzinas ižd. Lokalas jau turi 
ti»M) nariu. 

Stockyarduose darbininkai 
organizuojasi ir susiorganiza
vę nori. kad kompanijos uni
ja pripažintu. Lietuviams pa
togiausia dėtis prie 2.">7 lokalo. 
I uniją įstojimas ."> dol. ir mė
nesinės 7.V. (iali persikelti iš 
kitu lokalu, jeigu jiems tai pa
rankiau butu. kas ekstra mo
kesnių neatneša. 

2T>7 lokalas buveinę kol kas 
t:-i prie 4:>:>S—4() So. Mar-
.-•lii M ;IVI>. ir ofisas at<laras 
!i;io 12 vai. dienos iki 10 vai.1 

vakaro. Susirinkimai ketver 
gaiš, 7:30 vai. vakare. 

rodė būrys jaunuoliu abiejų 
lyčių, kurie padainavo dainą. 

Paskui sekė "Bitės ir Sau-
lėžolės" lošimas, kurį atliko 
mažos mergaitės ir l>ernaičiai. 
"Rožių darželis" atliko 3—4 
skyriaus mergaitės. Po to su
lošta "Tyrolėnų Karalaitė," 
operetė keturiuose veiksmuo
se, kurią atlošė sekantieji: Ro
zalija Tyrolėnų Karalaitė—O. 
Auškalnaitė, mergaitės, A. 
draugės—S: Auškalnaitė. A. 
Beinoraitė, A. Lukošaitė, K. 
Kocentikė, M. Juškaitė, S. 
Paulauskaitė, C. Juraškaitė, P. 
Pukelaitė, S. Kučinskaitė. Či
gonių viršininkė—P. Kelpšai
tė, čigonės—S. Antušaitė, J . 
Kuzinaitė, A. Krančiunaitė, O. 
Jesulaitė, J . Jucikaitė. Miško 
dvasių karalienė—J. Petrošai-
tė. Miško dvasioj: J . Rumšai-
tė, O. Jesulaitė, K. Vaitekaitė, 
S. Petrauskaitė, E. Benevieiu-
tė, O. Mikalauskaitė, S. Nar
butaitė, J . Lukošaitė. Viskas 

PRANEŠIMAS 
IŠ TO\VN OF LAKE. 

A. L. K. K. Moterių Sąjungos 
21 kuopa turės savo pusmetini su
sirinkimą ketvergo vakare, birže-
lio 26 d., 8 vai. Visas narės šir
dingai kviečiamos skaitlingai atsi
lankyti. Taipgi ir visas moteris 
ir mergaites, kurios dar nėra S?.-
jungietės, kviečiame atsilankyti ir 
prisirašyti prie taip prakilnios or
ganizacijos. 

.1/. MilšaUi. nut. rast. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, 111. 

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Vietoria St. 

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, 
1125 Lincoln St., N. Chicago, UI. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott St., 

Finansų Rast.—.Jeronimas Se-pavyko. 
Toliau sekė Ispanų šokis, mulynas, 759 Sheridan Road. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

Pas Juozas Mockus, Cicero. 

Duonkepis turi 52,470 skolų. B u s P A K A * T A S G A L V A 

l)uonkei)is Davi.i Kaufraanl ŽUDIS DEAR. 

atsisaKe -Usl-

bnvo mėginęs pradėti miosis-į 
vą biznį - - duonos kepimą. Rytoj Cliicairos kalėjime 

•lis Rgas laikas buvo dnon-lbns pakartas gah-ažmlis Dear. 
kepi n. liet kitiem- dirb 
niet gi prasimanė nuosavą l»iz 
ui. ėmė nevykti. 

I'nkiio miltu kainos. <ii prie 
de sustreikavo duonkepiai 

Kiin- < iubcrnatoriiu 
mvlėti. 

Kaulinnn at-iduic streikininku 
yi^sa 

. • i 

PAMINĖS SIDABRINI 
JUBILIEJŲ. 

un. M. A. Dorncy. aN 
sekmadieni savo pa-

šv. i-vtrljos |vffrapi.;os kle
bonas. 1 

Brangenybė ^ j j a ^ j a . leinanij 

Sveikatin.gumo k o r a i s i j o o i e - M bažnyėioj. N'orlli May-
m Dr. Robertson t virtiną, j f ioia ave. ir Lake gat.. iškil-

.ad šian.lie žmones vis lab-1mingomis pamaldomis paminės 
jaus ima paliesti džiova ir ki- j^vo kunigystės sidabrini ju
tos ligos. l>ilieju. 

Komisijonierius kaltina mai-: Kmi. Dorney paminėta para-
*n brangumą. Sako. daugeli« pija ikurė pirm aštuonerių 

«nių neturi iš ko tinkamai 
iitinfies. Blogas maistas pa
mina ligas. 
\išku, kaip ant delno, iš 

metu. 

Pašoko didžiosios mergaitės. 
"Ring drill," atliko 6—7—8 
skyriaus bernaičiai. Škotišką 
Šokj pašoko mažos mergaitės. 
"Jurininkai ' ' atliko didieji 
bernaičiai. "Liber ty" šokj ir 
dainas atliko G—7—8 skyriaus 
mergaitės. Atsisveikinimo kal
bą pasakė K. Vaitekaitė. Pra
kalbas sakė gerb. klebonas 
kun. Skrypko ir kun. X. Pa
kalnis. 

^ , . , ,. , . v , ,. 2. Mvkolas Galinis, 736 Cum-
Paskui buvo diplomų .sdali- m i n g s Aye 

iiiinas. Mokvkla užbaigė ir di- -a- x> • > - . • _ . , 
• Knygius—Pranas Kapturauskas, 

plomus gavo 40 mokinių. l ž \ m ^ V i c t o n a S t > 

gerą mokmimąsi ir pasielgimą! y . > l i a v o g ^ . ^ _ S t a r ] i 8 l o v a a 

septini mokiniai gavo auksi- į Urbonas, 911—8th St. 
Organo Ožiurėtojas — Antanas 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Vietoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vie

toria St. 
3. Pranas Kasdelevieius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres 

eott St, 

(EI 

nius medalius. Dovanas dali
no gerb. klebonas kun. A. 
Skrypko ir kun. N. Pakalnis. 

Padėka seserims Nazarie-
tėms už jųjų didelį triūsą! 

Lai gyvuoja Sv. Kryžiaus 
mokvkla! Alumnietė. 

Platesnis vakaro aprašymas 
tilps rytoj, t. y. pėtnyčios nu
mery j . Red. 

IŠ WEST SIDES. 

III., gavo laišką iš Justino 
Imt kaus, ( nieagieėiamp žino
mo, rašytą balandžio 2G d.. 
.Yauiiiiestyje. J. Butkus dviem 
metais prieš karę sugrįžo Lie
tuvon, buvo vokiečių nelaisvė 
je. bet dabar vėla Lietuvoje, 
•lis rašo, kad jam visokių bai
senybių teko pergyventi, bet] 
dabar dėkoja Dievui, kad esąs j 
sveikas ir atgal sugrįžo ir Birželio 16 d. Labdaringo-
iinksmas. nes, sako jis. "mu- šios Sąjungos viešoje rinkim
inis gaivina viltis, jog blogam voje {>o Cbioago miestą iŠ 
laikui praėjus, prašvis diena, West Sides rinko aukas se-
kuri mūsų ašaras nušluostys; kančios ypatos: Anelė t^ala-
ir vargą kentėjusius paguos." Į zaitė, J . Pociūnas, K. Kišku-
N'aujienų esą daug. bet jų ne- naitė. A. Marozaitė, Ag. Krei-
surašo nes nežino, ar laiškas i vaite. 
nueis. Tik ]>ažymi. kad "dau-i B i r ž o l i o , 5 (, ^ nedėlioj. 
gelio dalyku pas mus stoka. o Į p r i e 1 > a ? n V ( - . i o s s ū r i nko aukų: 
ypatinga, apdaro, drabužių.; T Budree*kaitė — 3 dol. 61c. 
avalinė baisiai brangi, o i r ! K a z ( ; a s e l h l I l i m ^ _ 5 d o l 

už pinigus negalima gaut.. ? 5 c y Lekavičiūte—6 dol. 
Dabar visi medinėmis klumpe- ^ A n f r , o v i a t a i t ^ _ | d o i . 
mis vaikščioja". Į 4 1 c i r A ] rMyjat^tė — 5 dol. 

Tai tokie dalykai Lietuvoje. į Q1C 

Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite 

ant Bridgeporto neužmirškite užeiti i 

LIETUVIŲ DARBIN1KŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 

J. Sutkus, 1317 So. Vietoria St. 

Šv. Antano Draugija susirinki
mus laiko po 8-tai V.iena: pirmą 
sekmadenj, kiekvieną mėnesj, 1-mą 
valandą po pietą, Lietuvių svetai
nėje. 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. ' 

Tenai galėsite dienrašti "Draugą" pasiskaityti, paduoti į 
ji pagarsinimų, paieškojimų, (ialėsite Įduoti "Draugo" spau
stuvei Įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbti ir knygų nusipirkti. 

Tenai galėsite Įvairius krasos reikalus atlikti. 
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. ^ 
Patarnavimas mandagus. 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ*' 

g i — — m p į į 

Biznieriai garsinkites "Drauge .̂ 
j 

•^o* 

I š TOWN OF LAKE. Visoms rinkėjoms, pasidar
bavusioms Lab, Sąjungos la-

Birželio 22 d. Scbool Hali j bui, ačiū. K. 
svetainėje Įvyko šv. Kryžiaus1 

BIZNIERIAI GARSDJKITĖS'mokyklos užbaigimo vakaras. 
" D R A U G E " Į Pakilus scenos uždangai pasi-

* t 

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

DIDŽIAUSIA | lETUVtSKA ^RAUTUVE CBICA60JE 

sibi/il'f; 

P- P*I<KL OfEBN KONCS8TINA 

NEMOKfSl PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Pardno<lanie už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams dnikuoti ir ofiso rlarbams yra naujau
sios mados. Vžlaikom visokius l;:ikrod;':ius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koneertinių geriausiu, armoniky rusišku ir prūsišku išdir-
byseių. Balalaikų, gitarą ir smuiku, kokią tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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