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METAI-V0L. IV. No. 173 

Bolševikai 
siūlo Besarabiją 

* 

Austrai priešinasi taikos 
• • sutarčiai 

BOLŠEVIKAI .PAPIRKI- .AUSTRAI NENORI PATVIR-
MAIS MĖGINA PRIEITI. TINTI TAIKOS SUTARTIES. 

Bet vargiai jie ką nors pelnys. 

Londonas, liepos 24. — Iš 
Berlyno bevieliu telegrafu 
pranešama, kad Kišinevan nu
keliavusi rusų bolševiku de
legacija. Ta delegacija Leni
no vardu pasiulusi Rumuni
jai taiki). 

Delegacija savo sąlygas in-
davusi rumunu armijos vadui 
Dniestro fronte. 

Leninas rumunams pasiūlęs 
atiduoti visą Besarabiją su 
sąlyga, jei Rumunija už
draus i savo teritorijas i nei t i 
bolševikų priešininkams uk-
rainams ir Kolčako šalininku 
būriams. 

Toliau s pranešama, kad ru
munu vadas sutikės padarv 
t i anuisticiją su bolševikais 
aštuonioms dienoms. 

Bolševiku delegacija iš Ki-
Šinevo iškeliavusi vyriausion 
rumunu armijos stovyklon. 

Atstovai sako, jie protestuosią 
prieš sąlygas. 

PRANCŪZIJA STOVI PRIE 
SAVO REIKALAVIMO. 

Sako, Vokietija turi užmokėti 
milijoną frankų. 

Paryžius, liepos 24. — Už 
prancūzų seržanto nužudymą 
Berlyne vokiečiai atsisako mo
kėti milijoną frankų Prancū
zijai. 

Bet Prancūzija laikosi sa
vo. Nusprendė sulaikyti vo-
kiečiču s karės nelaisvius, ku
riuos jau buvus ėmus pal mo
suoti, jei vokiečiai neišpildys 
reikalavimo. 

Paryžius, l iepo s 23. — Kaip 
kituomet vokiečiai, ta ip dabar 
Austrijos atstovai manebruo-
ja prieš taikos sutartį , kad iš
gauti lengvesnes sąlygas. 

Dr. Kar i Renner, austru at-
stovų pirmininkas taikos kon
ferencijoje, iš St. Germain te
keliavo Austrijon. J i s išsivežė 
taikos sutart ies kopiją. Iške
liaudamas pažymėjo, jog jis 
nepasirašysiąs po taikos su
tar t imi, kadangi ta neišpildy
ti na. Sąlygos, esą, peraštrios. 

Dr, Renner dar pasakė, jog 
austrai atstovai užprotestuosią 
prieš sutar t i . Nes sąlygos pa
saulyj nekuomet dar negirdė
tos. Austri ja negalinti jų iš
pildyti, kadir norėtų. 

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
talkininkai taikos sąlygosna 
padėjo tik tokius daiktus, ko
kie gali but išpildyti. Nieko 
negalimo sąlygose nėra. Taip 
buvo su Vokietija, taip dabar 
yra su Austri ja. 

Talkininkai veikia gerai ap-
sipažinę su austrų pasilaiky-
mu. 

Tiesa, sąlygos labai aštrios 
vokiečiams i r austrams. Bet 
tegu jie nepamiršta karės bai
senybių. 

IŠKILMINGAI PASI
TIKTAS. 

Madridas, liepos 23.—Nuo 
širdies ligos čia staiga mirė 
Ispanijos mai. .J ministeris, 

rkizas de Mochales. 

KARDINOLUI GI6B0NS 
ŠIANDIE SUĖJO 85 

METAI, 
Baltimore, Md., liepos 23.— 

J o Eminencija kardinolas Gib-
bons šiandie pamini 85 metų 
amžiaus sukaktuves. 

• 
Sakoma, jis visa dieną pra-

leisiąs kuoramiausia, atsisaky
damas pri imti kokias nors jo 
pagerbimui rengiamas iškil-
mvbes. 

Kardinolas išvažiavęs į Uni
on Mills, xMd., ir vieši Rober
to G. Sbriver namuose. Viena
tinis pašalinis žmogus, kurs 
šiandie aplankys kardinolą, 
bus Ricbmondo vyskupas T. 
J . O'Connell. 

Shr iver ' io namuose, sako
ma, kardinolas išbusiąs kokį 
mėnesį laiko. 

Rio Janeiro, Brazilija, liepos 
23.—Vakar čia iš Suv. Valsti
jų parkeliavo Brazilijos prezi-
dentas-elektas Dr. Pessoa. J is 
įespublikos prezidentu išrink
tas jam esant atstovu taikos 
konferencijoje. 

Iš Suv. Valstijų Dr. Pessoa 
parkeliavo amerikonišku ka
rės laivu Idaho. Labai iškil
mingai jis buvo sut iktas ir pa
sveikintas. 

KALINAI KELIA RIAUŠES. 

Reikalauja visatinos amnesti-
. jos. 

Laevenworth, Kans., liepos 
24. — Aną dieną diseiplina-
riuose barakuose kaliniai, bu
vusieji kareiviai ir industrija-
listai, pakėlė riaušes. J i e at
sisakė eiti prie paprasto savo 
užsiėmimo ir pareikalavo, kad 
prezidentas paskelbtų jiems 
amnestiją. 

Tarp kalinių buvo praplitu-
si bolševikiškoji propaganda. 
Aplink barakus sust iprinta 
mili tarinė sargyba ir imtasi 
galimų priemonių numalšinti 
kalinius, jei jie mėgintų pa
kilti. 

CLEMENCEAU LAIMĖJO 
PASITIKĖJIMĄ. 

Išgelbėtas prancūzų kabinetas. 

Paryžius, liepos 23.—Vakar 
Prancūzijos par lamentas di
džiuma balsų išreiškė pasitikė
jimą dabart iniu ministerių ka
binetu, kuriame pirmininkauja 
Clemenceau/ v 

Nors pirm to buvo daug vi
sokių kalbų, bet šiandie dabar
tinės vyriausybės šalininkai 
triumfuoja. 

Clemenceau apleizdamas par
lamento butą .tečiaus pažymė
jo, jog tai esanti tik pradžia 
vyriausybės laimėjimo. Tai bu
vęs t ik priešakinių sargybų 
susirėmimas. Pa t s svarbiau
sias susirėmimas dar seks. Nes 
vyriausybės priešininkai nesi
liauja kasę duobių po dabarti
niu kabinetu. 

Šiuo kartu, sakoma, Cle
menceau laimėjęs todėl, nes 
pats buvo atėjęs par lamentan 
ir su savo kalba ne tik atsto
vus intikinęs, bet dar sujau
dinęs, nupasakodamas buvu
sius kabineto vargus ir pra
leistus sunkiuosius darbus. 

Pabaigoje jis ėmęs krėsti 
juokus sakydamas: 

" J ų s norite, kad aš pakei
čiau karę. Aš tą esu padaręs. 
J ų s norite, kad aš taikinčiaus. 
Kur-kas sunkiau yra padaryt i 
taiką, kaip pakelti karę. Tai 
pasitikėjimo klausimas.%% 

ANGLIJOS PARLAMENTAS 
PATVIRTINO SUTAR
TĮ SU PRANCŪZAIS. 

Londonas, liepos 23. —Ang
lijos parlamentas pagaliaus 
patvir t ino sutartį , padarytą 
su prancūzais. Sulig tos su
tarties, Anglija eina pagelbon 
Prancūzijai, jei prieš pasta
rąją kuomet nors pakiltų vo
kiečiai. 

LIETUVIAI KOVOJA SU 
LENKAIS, 

WASHINGTON, liepos 23. 
—Nuo p. Savickio iš Copenha-
geno gauta v e kokia kablegra-
ma: 

Lenkai Lietuvoje perėjo už
brėžtą liniją. Prasidėjo mūšiai. 
Lietuviams vyksta. Visi vokie
čiai atblokšti atgal liepos 13 d. 
Lietuvos vyriausybė paskelbė 
vidujinę paskolą 30 milijonų. 
Prisidėkite prie paskolos. 

Bielskis. 

AMERIKONIŠKŲ KAPŲ 
REKORDAI PRANCŪ

ZIJOJE. 

SUGRYŽO IŠ PRANCŪZI
JOS VALSTYBĖS SEK

RETORIUS, 

Sako, nepasitrauksiąs iš už
imamos vietos. 

Iš 

Suregistruota 57,919 kareivių 
kapai. 

Washington, liepos 24. — 
Karės departamentas paskel
bė, kad pabaigti registruoti 
Europoje amerikoniškų karei
vių kapai. 

Tie kapai yra kapinėse: 
Prancūzijoje 788 kapinėse 

54,015 kapai . 
Anglijoje 93 kapinėse yra 

2,073 kapai . 
Vokietijoje 31 kapinėse 

1,053 kapai . 
Belgijoje 2 kapinėse 403 

kapai . 
Rusijoj 189 kapai . 
Lusemburjfijoj 8 kapinėse 

110 kapų. 
Italijoje 12 kapinėse 76* ka

pai. 
Karės departamentas be to 

pažymi, jog 76 kareivių la
vonai Italijoje sugabenti į 
Genoa ir palaidoti vienose ka
pinėse. 

Iš Rusijos kareivių lavo
nai bus nugabenti Prancuzi-
įon ir ten palaidoti. 

Lavonai bus paimti iš Vo
kietijos ir Luxemburgijos. 

Washington, liepos 24. -
Prancūzijos sugryžo valstybės 
sekretorius Lansing, k u r s bu
vo atstovu taikos konferenci
joje. 

Sekretorius klausiamas atsi
sako ką nors pasakoti apie 
užsienių reikalus, ypač turin
čius sąryšį su taikos konfe
rencija arba Meksika. 

Paklaustas ap ie rezignavi-
nią atsakė, kad jis nemanąs 
tą padaryt i . 

Taikos konferencijon iške
liavo pasekretorius Polk. 

PRANCŪZIJAI PADARYTA 
40 MILIJARDŲ DOL. 

NUOSTOLIŲ. 

Bet negaus tos sumos nuo 
Vokietijos. 

Paryžius, liepos 23.—Apta
riant parlamente taikos sutar
ties klausinius paaiškėjo, jog 
karės metu vokiečiai Prancū
zijoje padarę 40 milijardų do-
lierių nuostolių. 

Tik vienos medžiagos sunai
kinta vokiečių užimtoje Pran
cūzijos dalyje vertės 23 mili
jardai dolierių. 

Toticus seka didelf Mnosto-
liai žemdirbystėje. 

Tuos nuostolius nuodugniai 
apskaitė par lamentar inė komi
sija, kurion inėjo inžinieriai, 
arcbitektai , žemdirbiai ir fab
r ikantai . Komisija buvo pasi
dalinusi į skyrius. Kiekvienas 
skyrius atliko sau pavestą 
darbą. 

Bet Prancūzija žino, kad 
vokiečiai tų nuostolių jai ne
sugrąžins. Bu*s gerai, jei kuo
met nors gaus menką dalį. 

2,000 kareivių patroliuoja 
Washingtono gatvėse 

RIAUŠĖS DAŽNIAU ATSĮ-j Vakar miesto gatvėmis pra-
KARTOJA. idėjo patroliuoti du tuksfan-

čiu kareiviu. Gal govėdos įsi-
Miesto gatvėse pastatyta ka- karščiavimas atauš -pama-

riuomenė. čius kareivius. 

Pilnos ligoninės ir kalėjimai. 

Visos ligoninės pilnos su
žeistų žmonių, gi kalėjimai už
kimšti riaušininkais. 

Daugelis įmonių yra labai 
pavojingai sužeistų. Nes riau
šininkai jau naudojasi revol
veriais, peiliais ir kitokiais į-
nagiais. 

Ligšiol nužudyta penki žmo
nės. 

Jei riaušės ir tolesniai pakil
tų, tad nuspręsta uždaryti 

VVashington, liepos 24. ' poolruimius, teatrus ir kito-

Washington, liepos 24. —Ni
geriu apgyventose vietose 
dažnai girdimi šaudymai. Tai 
baltųjų su juodaisiais susirė
mimai seka. 

Riaušės smarkiau atsikarto
ja naktimis. Nerimaujantieji 
gaivalai pakvla ir kaujasi ne
žinia nei už ką, nei ko. 

PREZIDENTAS WILS0NAS 
SVEIKESNIS. 

Prezidentas Wilsonas, kaip 
pranešama, jaukiasi daugiaus 
sveikesnis. Gydytojas Grayson 
tvirt ina, kad prezidentas vei
kiai pasveiksiąs. 

JAPONIJA DIDINA KARĖS 
LAIVYNĄ. 

Tokyo, liepos 23. — Japo
nijos vyriausybė ėmė įgyve-
diiiti sa*o tpejų metų kar^s 
laivyno programą. 

Por sekančius trejus me
tus bus padirbdinta du milži
nišku skraiduoliu, po 40,000 
tonų kiekvienas, ir visa eilė 
mažesnių laivų. -

BELGIJA PAMINĖJO SAVO 
NEPRIKLAUSOMY

BĖS DIENĄ. 

kias viešąsias vietas, ' kur su
sirenka minios žmonių. 

ANGLIJA GAL VEIKIAI 
NETEKS ANGLIŲ. 

Nepaliauja darbininkai su 
streikais. 

MEKSIKOS REIKALE. 
T E X A S ' 0 VALSTIJA PA 

KELIA BALSĄ. 

Ji pati nori ginties prieš mek-
sikonų užpuolimus. 

Austin, Tex^ liepos 23. — 
Aną dieną Texas valstijos se
natas be jokių debatų pada
rė rezoliuciją, kad Suv. Vals
tijų vyriausybė neapdraudžia 
tos valstijos gyventojų nuo 
meksikonų užpuolikų. 

Rezoliucijoje sakoma, jog 
nuo 1845 metų, kuomet Texas 
valstija buvo priskir ta prie 
Suv. Valstijų, valstijos gy_r 
ventojai nuolat kenčia vargus 
ir pakelia visokias, nelaimes 
nuo Meksikos. 

Sako, Suv. Valstijos po a-
nektavimo pažadėjo valstijai 
apsaugą tokią, kokia y ra daro
ma kitoms valstijoms. Bet vy
riausybė visu tuo laikotarpiu 
savo pažadėjimo nepildo. Tex-
as valstija stovi nuolatiniam 
meksikonų galvažudžių grū
mojime. 

J e i taip, tad jezoliucijoje 
pažymima, kad tegu šalies vy
riausybė leidžia pačiai valsti
jai apsaugoti savo rubežius ir 
gyventojų gyvybę ir mantą 
nuo meksikonų. Sako, tegu 
leidžia valstijai laisvai veikti, 

o tuomet tas išeis pačios val
stijos geran. 

Ta i kar tus vyriausybei iš
metinėjimas, kad ji nesuranda 
priemonių numalšinti Meksi
koje jau kelinti metai siau
čiančią anarchiją. 

KAIP SENI YRA VAN
DENYNAI? 

KONGRESAS VEIKIA MEK 
SIKOS REIKALE. 

Gauta platesnis pranešimas 
apie užpuolimą jurininkų. 

VVashington, liepos 23. — S. 
Valstijų skraiduolio Topeka 
komendantas Finney prisiuntė 
platesnį raportą apie užpuoli
mą amerikoniškų jurininkų ne 
toli Tampico liepos 6 d. 

Raporte pažymima, kad 
t rys meksikonai civiliuose ru 
buose, iš jų du apsiginklavę 
šautuvais, atlikę užpuolimą ir 
apiplėšę amerikoniškus juri
ninkus. 

Komendantas pažymi, jog 
apie tą atsit ikimą tuojaus bu
vo pranešta Meksikos valdžiai. 
Pastaroji išreiškusi apgailes
tavimą ir pažadėjusi susekti 
užpuolikus. 

Bet užpuolikai nesuimti,. 

nes tuomi, turbūt , nesirūpino 
Meksikos valdžia. 

Plėšikai paėmė $10,000. 

Valstybės depar tamentas ga
vo žinių, kad meksikonai plė-

VVashington, liepos 23. — 
Liepos 21 dieną Belgija šven
tė savo nepriklausomybės 
dieną. Prez. Wilsonas pasiun 

šikai ties Tampico užpuolė tė pasveikinimą. 
Atlantic Refining Co. ofisą ir 
paėmė $10,000, kas buyo pa
gaminta apmokėti darbinin
kus. , 

Visa eilė senatorių ir kon
greso buto atstovų aną dieną 
buvo pakviesti valstybės de-
par tamentan aptar t i Meksikos 
reikalus. Buvo ten ir S. V. 
ambasadorius Meksikoje, Hen
ry P . Fletcher. 
Valstybės departamente kas

dien seka konferencijos, gi 
kongresas gamina rezoliuciją^ 
tyrinėjimų reikale. Ekspliodavusio Chicagoje 

Smarkiai darbuojasi senatas. .orlaivio vienas mechanikų, 

Senato paklausimai. 
. Senatas padarė rezoliuciją, 
kuriąja valstybės departa
mentas reikalaujamas atsaky
ti į visą eilę klausimų, pa
liečiančių Meksiką. 

Klausiama, kiek amerikonų 
nužudyta Meksikoje pastarai
siais keliais metais ir kiek pa
reikalauta atlyginimo ir a r at
lyginimai gauti . 

Klausiama, kiek šiandie ame
rikonų gyvena Meksikoje, kiek 
vertės jie ten tu r i tur tų ir vi 
šokių nuosavybių. 

Kokių priemonių imamasi, 
kad apsaugoti ten savo pilie
čius. 

Nesmagumų pilna. 
Galimas daiktas , kad įvyks 

susikirtimai su Meksika. 

Washington, lie'posv 23.—Suv. 
Valstijų geologas Frank Clar-
ke tvirt ina, kad vandenynai 
ant žemės gyvuoja jau per 90 
milijonų metų. 

KAS PAKĖLĖ ORLAIVYJE 
EKSPLIOZIJį? 

Henry Wacker, kurs guli ant 
mirtino patalo, pagaliaus išpa
žino, jog orlaivyje gazo eks-
plioziją pakėlė rotarinė maši
na (inžinas), kuri buvo užsi
liepsnojus. Tos liepsnos pasie
kusios maišą ir tasai užsikū
ręs. 

Taippat pažymėjo, kad visa 
orlaivio mašinerija buvo blo
gam stovyje ir pirm skridimo 
tas klausimas buvęs aptaria
mas. Tečiaus buvo manoma 
kokiuo nor s būdu išvengti ne
laimės ir pasileista demon
struoti ore. 

Londonas, liepos 23.—Angli
jai grūmoja naujas pavojus 
<JL*ibi n inkams nerimaujant. 
Šiuo kar tu čia labai nerimau
ja anglekasiai, kurių didesne 
dalis streikuoja. Jei dabarti
nis stovis prasitęs, angleka-
syklų apskričiuose gali pakil
ti civilė karė. 

Parlamento atstovas iš Va-
lijos dabartinį stovį Anglijoje 
taip apibudina: 

" T a i juodžiausioji diena 
Britanijos industrijoje. J e i vy
riausybė nepriimtų anglekasių 
reikalavimų, butų galima su
laukti civilės karės angleka-
syklų apskričiuose. Anglija 
palengva netenka anglių ištek
liaus. Visos šalies industrija 
atsiduria pavojum' 

Kas kaltas už dabartinį sto
vį! . 

Darbo žmonės kalt ina pačią 
vyriausybę. Pastaroji 'nustato 
angliams kainas, bet darbiniu* 
kų reikalavimus palieka ant 
šalies. Sako, tegu darbininkai 
/taikosi su anglių kompanijo
mis. 

Tad šiandie anglekasyklose 
siaučia nę tik streikas, bet dar 
sabotažas. Daugelis kasyklų 
užliejama vandeniu. 

Tuo tarpu anglekasių tarpe 
sukinėjasi bolševikiški agentai 
ir vis daugiaus kursto darbi
ninkus. 

Ka ip rytoj vyriausybė mė.-
gins rišti tą klausimą. Vargas 
butų šaliai, jei darbininkai ir 
toliaus butų nepatenkinti . 

PASIŪLOMA AŠTRI BAUS 
MĖ UŽ VOGIMĄ AUTO* 

MOBILIŲ. 

Washington, liepos 23. — 
Kongresui paduota sumany-

jmas aštriai bausti automobi-
Sulig liudininkų tvirtinimo, Hų vagilius. 

abelnai imant visas, tas orlai
vis skridimui buvo pavojingas 
ir jokiomis priemonėmis neap 
draustas prieš grūmojančią 
nelaimę. 

Sulig sumanymo, vagilius 
turi but baudžiamas nedau
giau $5,000 pabauda a rba li
gi 10 metų kalėjimu, arba a-
biem bausmėm. 



i • 
D R A U G A S 

« » 
Ketvirtadienis, liepos 24, 1919 

' 

ir tėvynės tikslams. J is daž
nai būva pavojingas, nes prieš 
padarysiant žemlapį reikia iš
matuoti žemę, kurią jis paro-
do ant poperos. Yra žemių be
veik ryte rijančių žmogaus 
sveikatą. Tai-gi tokių salių 

et* Month- »3<M) žemlapiai sustatyti yra neap-
rhursd^ F d , t , o n 20° sakomai sunku ir pavojinga. 

"DRAUGAS" 
IJtTHf ANTAN DATLY FRIEND 

Pnhlt«h«fl Daily E*tM>pt Rondays hy 
DKAIGAS PIBUSkUNG CO., Inc., 
1800 W l«th St., Chlcaco. flllnois. 

TERMS OF SLBSCRIPTION 
Ow«" Vear $5.00 

i 

At !»EWS-STANDS &• A COPY 
A«l>trti>iiiK rales t»n appUcattou 

UFTl'l \ l t KATAU1H DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
bliua kasdieną išskyrus nedėldieiiiub. 

PKENIMERATOS EADVA: 
Metams $.">00 
Pusei .Metu $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užtirašyrao dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia ^r.siusti ir senas 
adresas. Pinigai geriausi;1 siųsti išper-
kant krasojė" ar exprese 'Money Order" 
arba įdedant pinigus į registruotą 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

A. L. T. Atstovo Europoje, 
B. F. Mastą u s ko Raportas. 

(Pabaiga). 

Latviai, Estai ir Kiti. 

Be to viso aš visuomet ture^ 
Tečiaus Suvienytų Valstijų' jau artimus santikius su at-
Geological Survey prieš stovais Latvijos, Estonijos, 
karę padarė žemlapį taip va
dinamos Deatli Valley (Mir
ties Lomos); 

Karės metu Geological Sur
vey dirbo žemlapius karės tik
slams. 

Ukrainos i? Georgijos. Daug 
kartų turėjome bendrus susi
rinkimus prieš ir po Lietuvos 
atstovų atvažiavimo į Pary
žių. Sykį su jais pietavome ir 
tuomet juos suvedžiau su Val-

Dabar, karei pasibaigus, ta d e m a r ū i r Y č ^ . A n t ** P a č i u 

Kas Pamokslus 
sako? 

Liberalai tautininkai susi
organizavo šmeižti katalikus. 
Jie apšmeižė katalikų pasiųs
tus į Europą veikėjus, paskui 
apšmeižė Chicagos kunigus. 
Dėlto sutartis tarp lietuvių A-
merikoje sumažėjo. Toliaus li
beralai savo pražūtingo darbo 
nesiliovė ir dabar tik mažas 
siūlelis telaiko lietuvius Ame
rikoje šiokios tokios sutarties 
išvaizdoje. 

Kol liberalai tautininkai tik 
išnaudojo katalikus, o nešmei-
žė, tol katalikai laikėsi vieny
bės. Del naudos tėvynei jie 
davėsi išnaudoti. Kada prie iš
naudojimo prisidėjo panieki- j 
nantis šmeižtas, tada katalikai 
davė liberalams suprasti, jog 
ir išnaudojimas gali pasiliauti. 

Panaikinti lietuvių sutart; 
liberalams nebaugu, bet jie 
nenori netekti tų, kuriuos ga-

pietų mes turėjome atstovus 
nuo Amerikos ir Anglijos val
džių. (Prof. Morrison, du pul
kininku, Majoras Royal Tay-
lor, Lieut. Berle, Lieut. Noble 
iš Bullit ofiso, Amerikiečiai. 
Anglų kap. Gelgudas, lietu
viškos kilmės, /vienas Prancū
zų Senatorius ir k) . Tų pie
tų tikslas buvo sueiti į arti
mesnius santikius lietuvių su 
tų tautų atstovais. 

Pranklin Boullion. 

Tos visos mažosios pris
paustosios tautos turėjo kele
tą susirinkimų ofise Frankli
no Boullion, Prancūzų užrube-
žių dalykų komisijos prezi
dento. To vyro politiškoji po
zicija yra panašiai senato
riaus Lodge Amerikoje. 

Ponas Boullion yra mūsų 
prietelius ir prietelius kiek
vienos tautos, kuri nori išgau
ti liuosybę, ir tuo pačiu kar
tu jis yra vadu priešingos 
Clemenceau partijos. 

Tie susirinkimai būdavo lai-
uzduotis vra pranešti laikras- . . _._ Y T . 
v . v. . v v i . . . ,-. komi mūsų Komisijai iš Lietu 
eini žinių, aprašyti nuotikiUs. 
Kaip tą padaryti, ne visi su
pranta. 

Korespondentas, tūlą nuoti-
kį aprašydamas, turi aprašy
ti tip, kaip jis invyko, tei
singai apibudindamas. J is ga-

garbingoji įstaiga sudarė pa
saulio žemlapį ir atspausdino. 
Ant žemlapio aiškiai pažymė
ta Lietuva, kaipo neprigul-
minga šalis. Truputi tamsesne 
mėlyna spalva pažymėta Ma
žoji arba Prūsų Lietuva, ku
rią Taikos Konferencija pri
skyrė prie mųs tėvynės. 

Džiaugėmės, kad Suvienytos 
Valstijos ne žodžiu bet darbu 
Lietuvos neprigulmybę išreiš
kė 4 liepos iškilmėse "VVash-
ingtone. Dabar turime kitą 
panašios rųšies mums malonų 
apsėjimą su mumis. 

Matome, kad Suvienytų Val
stijų Vyriausybė mus remia. 
Paremkime ir mes ją ne au
komis, o paskola: įgykime 
Karės Taupymo ženklelių 
(War Savings Stamps). 

Korespondentai. 
Kiekvienas žinių laikraštis 

turi korespondentų. Be jų jie 
negali apsieiti. Korespondentų 

vos atvažiavus. 
Spauda. 

Kadangi aš susitikau daug 
laikraštininkų "VVashingtone 
ir potam Šveicarijoje ir dau
guma tų vyrų buvo Paryžiuje, 

Ii pasirinkti rašymo būdą: ar i r kadangi Creel'as, Sisson, ii 
rimtai, ar juokingai, ar išgi 
riančiai, ar pašiepiančiai. Tai 
rašytojo skonis. Bet jis visuo
met turi rašyti faktus, kaip 
jis juos žino ir patyręs yra. 

Nelaimė su daugeliu kores
pondentų ta, kad jie ne nuo-
tikius aprašo, bet savas pažiu-

lima išnaudoti. Tai-gi " Lietu- ras ir išvadas tuojaus dėsto. 
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jau verkia, kad vienybė Patiko kas geria, kiek į-
tarp lietuvių išnyko, jau rašo j manydamas, nepatiko -~ pei-
apie asmenis, kurie savo as- j kia su nemažesniu atsidėjimu, 
meninės garbės ieškodami su- j 0 jei kokioj, tai pamokinimus 
ardė , buvusią sutartį. Gerai, pradė s žerti, ištisus "pamoks-
kad nors dabar liberalų or 
ganąs supranta savo darbo 
blėdingumą. 

Girtuoklis gulėdamas šalę 
tuščios bonkos graudžiais žo
džiais peikia girtybę. Geras 
daigtas yra atgaila, bet ji tik 
tada naudinga, kada nusikal
tėlis pasiliauja nedorybės. Li
beralai šiandien gailinasi vie
nybę suardę, bet jie nesiliau
ja tą darę. Jie nepameta savo 
šlykščių priemonių. 

Dar ir dabar matydami su
irimą savo pačių padarytą, 
jie vėl senu įpročiu šmeižia 
kitus, kaltindami visą pasau
lį, išteisindami tik vieną tik
rąjį kaltininką, būtent save. 

Yra ir žmogžudžių, kurie 
prie savo aukos lavono ver
kia, žmogžudystės nedorumą 

Ius? rašyti. Tai koresponden
tui darvti nedera. 

Dar blogiau, kuomet kas 
užsimano ką barti. Kartais 
nepatinka kam koki draugi
ja. Tuojaus ją bara. Tas pat 
su asmenimis. Dažnai lietuvių 
laikraščiuose užtiksi ne daly
kų aprašymą, bet korespon
dento jausmus, jo piktą Kežu-" 
vį. Užsispyrė ką pažeminti, 

Byoiras atvažiavo į Paryžių 
ir jie turėjo pažintį su beveik 
kiekvienu žymiuoju rašytoju, 
tai jie daug prisidėjo susieiti 
ir supažindinti tuos visus lai
kraštininkus su Lietuvos klau
simu. Tarp svarbesniųjų laik
raštininkų, su kuriais aš esmi 
arčiau suėjęs, aš galiu čia pa
minėti tik keletą Wiokah J . 
Steed, redaktorius Londone ir 
Paryžiuje leidžiamojo laikraš
čio "Daily Mail", jis yra Lor
do Northeliffo personalis at
stovas Paryžiuje. J is užtaria 
mažąsias tautas, svarbiausia 
dėlto, jog jis nenori matyti, 
kad Rusija taptų vėl didelė-
valstija. Irwin, Saturday Eve-
ning Post korespondentas, ku
ris po mano intekme parašė 
straipsnį apie Lietuvos linų 
išdirbystę. Isaac DonLevinę, 
kuris parašė apie lietuvių ir 
lenkų klausimą laikraštyje 

nupeikimams, kartais v i sa ip< T h e N e w R epublie". Morton 
negražiems, ir galo nėra. 

Daugelis mano, kad tuo jie 
savojo tikslo atsiekia. Atbu
lai. Skaitytojai tokias kores
pondencijas nužiūri • ir maty
dami tokį korespondento vien
pusį užsispyrimą, nelabai ti
kėti nori. Išbartieji pyksta 
ant korespondento, galop ant 
laikraščio, kuris tai patalpi-

smerkia. ir už žmogžudyste i n o ' J e i &al i i r m o k a ~ P r 0 

kaltina kitus. 
Kaip-gi žemai tu nuopuolei 

Lietuvos vaike! 

Dar Žemlapis. 
Vidujinių dalykų sekreto

riaus valdžioje Suvienytose 
Valstijose yra įstaiga vadina
ma Geological Survey. Jos 
uždavinys yra rengti žemla
pius. Tas uždavinys yra gar
bingas, nes tarnauja, mokslo 

testuoja, į polemikas leidžiasi. 
Jei ne—tylomis rūstauja. Tas 
gimdo negerą jausmą ir laik
raščių pamėgimą mažina. 

Jei kas gero ką padarė, ver
ta kreditą atiduoti. Jei kas 
blogai pasielgė, neapsimoka 
bartis. Verčiau atpasakoti ką 
ir kaip blogai padarė. Patys 
skaitytojai išvadas pasidarys. 
Niekas perdaug nėra linkęs 
kitų nuomones ir išvadas pasi
imti, kuomet jos gatavai iškep 
tos jam pakišamos. J is linkęs 

J . Fullerton, autorius "Prob-
lems of Power", Pershingo 

nuomones išsi-patsai savas 
dirbti. Visuomet koresponden
tams reikia omenyje turėti, 
kad skaitytojams palikti vie
tos savoms išvadams daryti. 
Taigi korespondentams daug 
verčiau vien tik, nuotikius 
ir faktus perstatyti, o patys 
skaitytojai pasidarę išvadas 
joms tikės, nes jausis, kad tai 
jo paties. Svetimos, pakištos 
jie nevisuomefc yra linkę pri
imti. 

Taigi korespondentams duo
dame patarimą — visuomet 
tik faktus ir nuotikius teisin
gai aprašyti, o savų jausmų ir 
nuomonių reiškimo vengti. Tai 
padarys skaitytojai, kuriems 
rupi ne kas ką mano> bet kur 
ir kas atsitiko. ' 

artimiaųsis patarėjas; Isaac 
Landeman, American Hebrew 
korespondentas, H. J . Por-
man, buvusis Collier's kores
pondentas, Strunsky, New 
York Evening Post korespon
dentas, Callahan, Catholic 
Press korespondentas, Richard 
Culahan ir Seldon, New York 
Times korespondentai, Walter 
E. Weyl ir Walter Lipman 
New Republic korespondentai, 
0 . G. Willard, the National 
redaktorius, Floyd Gibbons, 
Chicago Tribūne korespon
dentas, VV. J . Lewis, New 
York Tribūne koresponden
tas, Burr Price, New York 
Herald korespondentas, Gibbs, 
Century korespondentas, Bo-
yard Swope, New York "VVorld 
korespondentas, Hanna, New 
York Call. Šis visuomet sten
gės išgauti iš manęs išsitari
mą, kad lietuviai nori eiti iš 
vien su bolševikais ir sutiktų 
būti dalimi bolševikiškos Ru
sijos. C. Thopmson, ir Smitn, 
Associated Press korespon
dentai, Oxford, United Press 
korespondentas, Samuel Bly-
the, Saturday Evening Post 
korespondentas, Maximillian 
Foster, Prezidento Presos at
stovas, Hamilton Holt. Inde
pendento redaktorius, kaip ir 
atstovus nuo Manchester Guar 
dian, London Times, ir daugy
bes kitų, kurių aš nei vardų 
jau neatmenu. 

Kelius kartus aš tyčiomis 
kviečiau laikraštininkus ant 
pietų, laike kurių aš jiems da
viau pirmąją lekciją iš Lietu
vos geografijos ir istorijos. Tų 
susirinkimų pasekmės buvo 
kartas nuo karte matomos A 
merikos spaudoje ir aš galiu 
drąsiai sakyti, kad nėra nei 
vieno tokio rašytojo, kuris 
siunčia, pasirašydamas po jo 
rašytais straipsniais į Suv. 
Valstijas iš Paryžiaus, kad jis 
nebūtų buvęs svečiu Amerikos 
Lietuvių delegato Prancūzijo
je. V 

J t 

Mano Atsisakymas. 
Tai bedirbdamas aš išgirdau 

nuo tų, kurie gaudavo lietu
viškų laikraščių iš Amerikos, 
kad mano darbas esąs labai 
kritikuojamas Suvienytose 
Valstijose ir kad lietuvių 
spauda labai šmeižia mano 
vardą, ir vėliau aš gavau tele
gramą, kurioje buvo panaiki
nama man teisė atstovauti A-
merikos lietuvius. 

Man paliko tik vienas daly
kas, kurį galėjau daryti, su
tinkant su padorumo teisė
mis, tai tik atsisakyti. 

Priežastis atsisakymo buvo 
pamatuotą ištisai ir vien tik 
ant kablegramo. Aš padaviau 
savo. rezignaciją Valdemarui 
ir lietuvių Tarybai Ameriko
je, pasiųsdamas kopiją mano 
rezignacijos, kurią buvau pa
siuntęs Valdemarui. 

Aš dirbu už algą. 

Kaip tas viskas užsibaigė, 
visiems yra žinoma. Lietuvos 
valdžios atstovai, nenorėdami 
kad aš juos apleįsčiau, pradė
jo prašyti, kad aš pasilikčiau 
su jais ilgiau dirbti ir potam, 
kuomet jie nutarė mokėti man 
7,000 frankų į, mėnesį, aš su
tikau su jais dirbti vieną mė
nesį. 

J ie man užmokėjo tuos pi
nigus ir aš juos inrašiau kre
dito pusėje mano atskaitos, 
taip kad tie pinigai butų bu
vę siųsti iš Amerikos. 

Aš jaučiau, kad aš imdamas 
už savo darbą algą neapsunki
nu Lietuvių v a l d o s , nes Vį-

pavedė visus likusius pinigus, 
kuriuos buvo pasiuntus Ame
rikos Lietuvių Taryba, taip 
kad pinigus, kuriuos aš ga
vau, jie yra gavę nuo Ame
rikiečių. 

Prieš išvažiavimą aš apsi
lankiau pas Prof. Lord'ą ir 
bekalbant aį)ie Lietuvos Ne-
prigulmybės pripažinimą, jis 
man išsitarė, kad didžiausia 
kliūtis, del kurios dabartine 
Lietuvos valdžia yra nepripa
žinta yra ta, kad jį neturi 
žmonių konstituanto. Girdi, ir 
Lenkija tik tuomet buvo pri
pažinta, kuomet išrinkta val
džia užėmė vietą. Aš jam ta
riau, kad tai nebuvo teisingi 
rinkimai ir tokie rinkimai nie
ko dar nereiškia. J is man at
sakė, kad kokie jie ten nebu
vo, bet alijantams buvo pra
nešta, kad viskas buvo gerai. 
O dabartinė Lietuvos valdžja 
skaitoma, kaipo išrinkta ir 
dabar esanti po vokiečių prie
žiūra. Aš tai girdėdamas, ma
niau, jog Amerikos lietuviai 
mano praneširiiui apie tai ne
tikės, tai aš paprašiau, kad 
Prof. Lordas priimtų pas sa
ve pasikalbėti Česnulį, kuris 
buvo tuomet atvažiavęs. Buvo 
tai padaryta. J is tą patį išsi
reiškė ir Česnulini. Tai pra
nešiau visai Lietuvių Delega-

. . . , 

erjai. 
Prieš pat išvažiavimą Yčas 

man pranešė apie Dr. Šliupo 
pastangas važiuoti į Paryžių 
ir jo visus nepasisekimus tuo 
žvilgsniu. J is manęs prašė, 
kad aš išgaučiau daktarui lei
dimą. Aš sutikau taip padary
ti ir viską dariau, kas buvo 
galima ir dabar jau Šliupas y-
ra Paryžiuje. 

Sutraukiant visą į krūvą, 
aš galiu dar kartą sakyti, jog 
laike mano devynių mėnesių 
buvimo Europoje, aš padėjau 
Lietuvos lietuviams, kaip tik 
galėjau, nieko neatsižvelgiant 
į save vien tik tą turėdamas 
mintyje, kad padėti kur tik 
galima Lietuvai, kad- jį taptų 
laisva ir neprigulminga, ir lo-
jališkai išpildžiau visus priža
dėjimus, kuriuos aš ėsu pada
ręs, kuomet sutikau būti na
riu Amerikos Lietuvių Misi
jos Europoje. Be to, dar galiu 
pasakyti ir tarti pagarbos žo
dį Lietuvos Delegacijai Taikos 
Konferencijoje, kuri, mano 
nuomone, yra tinkanti savo 
darbui ir tą darbą dirba su 
pilnu pasišventimu taip, kaip 
geriausia ji gali atlikti. Mes, 
amerikiečiai, turime teikti 
jiems kodaugiausia pagelbos 
ir pildyti visus jų reikalavi
mus. B. F. Mastauskas. 

- * — * 
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Užlaikymas 
Patarnavimo 

PERMAINOS oro, kurios 
mažai ką ženklina daugu

mui biznui, bet daug reiškia 
telefonui. Užėjus šturmui, 
tuojaus yra apsiginkluojama 
kad patarnavimas nebūtų su
trukdomas. 

Telefono pataisymo po 
šturmui atsieina labai daug. 
Vienas šturmas Chicagos 
priemiesty padare bledes už 
$399,914. Kitas atsiejo $21,-
999. 

Prie šito kašto dar reikia 
prirokuoti sutrukdymo laika. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY, 

^ 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Baltimore, Md. Liepos 4 d., 

tapo suareštuotas vienas len
kas bajoras. Kuomet nuvežė 
kalėjiman, priveizėtojas įsakė 
pakelti rankas, tuomet len
kas ištraukęs revolverį, nušo
vė priveizėtoją. Paskui kiti 
policmonai taip apdaužė, kad 
jau nebegalėjo rankoje revol
verio laikyti. 

Cambridge, Mass. čia atsi
darė vasariniai kursai vai
kams. Mokytojaus Gerb. kle
bonas kun. P. Juškaitis, Kl. V. 
Damašas, varg. Rekaitis, p-lė 
Bibliutė, mok. Mešlys ir dar 
du. Kitados buvo daug čia su-
laisvamanėjusių lietuvių, oet 
dabar pradėjo jie nykti. Vieni 
grįžta į katalikų bažnyčią, o 
kiti išsikraustė kitur. . 

YoungstowB, OMo. Gegužio 
31 d. vietinis T. F . 57 skr. 
surengė Tautos naudai balių. 
Viskas gerai pavyko ir pelno 
liko $64.24. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VIENUOLYNUI. 

Iš Mt. Carmel, Fa. 
Kun. V. Dargis . . $165.00 
Parapijonys suaukojo 

per kolektą bažnyčioje 212.00 

Iš Bellwood, 111. 
Jieva Strepeikienė 100.00 

' Iš Baltimore, Md. 
Eufrozina FUipowicz . . 100.00 

Iš Chicagos. 
Stefanija Pivariuniutė. 100.00 
Jurgis Pūkelis 2.00 
Antanas Pūkelis . . . . . . 1.00 

Providence, R. I. čia Mickus 
nezaležninkams kunigaudamas 
tiek visko pridirbo, kad dabar 
nei vienas kunigužis negauna 
čia vietos, nors daug jau bu
vo atvažiavę pažiūrėti ir pa
mėginti. Garbė tokiems lietu
viams! 

Bet Chicagoje, 111., yra dar 
daug tokių tamsių katalikų, 
kurie duodasi apgavikams 
suvadžioti ir pinigus iš savo 
kišenės išvilioti. Jau dviejo
se vietose tveria nezaležninkai 

kandidatus, kurie nori permai 
nyti savo apsaugas, bet klau
simas ar jųs jau esate pasiren
gę. Yra daug tvirtų argumen
tų prieš permainymą apsaugos 
dabar ir tvirtų argumentų 
prieš laukimą kelius metus tai 
daryti. 
Jeigu tuojaus mainytum, bu

tų pigiau, negu kad lauktumei 
du ar tris metus. Dabar pra
dėtum taupyti, nežiūrint kokią 
apsaugą turėtum. 

Jeigu dar nevedęs, už kelių 
metų gal apsivesi, tuomet ap
sauga išimta nevedusiu esant 
netiks jūsų reikalams. Neve
dęs vyras dažniausiai linkęs 
prie endovment apsaugos, o 
vedies vyras, abelnai kalbant, 
turėti! išsiimti paprastą viso 
gyvenimo arba ant išmokėji
mų per 30 metų apsaugą. Tik
rai geriausia apsauga vedu
siems ar nevedusiems yra tai 
ant išmokėjimo per 30 metų. 
Visos apsaugos suteikia pre-
tekciją jūsų šeimynai ir taip-
pat yra tikriausis kelias tau-
pimui pinigų. 

Geriausis patarimas tai ap
galvoti dalyką ir jaustis pil
nai užtikrintu, jog esi apsau
gotas ir jog turi išsirinkęs ge
riausią apsaugą, kokią galima 
gauti. Nieko nemėgink daryti 
kol nesi užsitikrinęs, kad nori 
daryti. 
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PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiejie Klebonai! 

Spausdiname atskirai šias 
parapijas Roselande ir West giesmes:' 
Side. Pažiūrėsime, ar daug at
siras tamsių žmonių! 

Viso . . . , , , .$680.00 

ŽUVC BANKOS DARBININ-
KAI BUVO GERAI AP

DRAUSTI. 

limavičius lT £#į&uik&B > jai ($4,500. 

Kaip žinoma, žuvo 9 darbi
ninkai Illinois Trust & Sa
vings bankos, kuomef jos vi
dun andai pūkštelėjo eksplio-
davusio orlaivio mašinerijos. 

Visi darbininkai buvo ap
drausti. Už kiekvieną buvusį 
nami*kia«iB buę išmokėta po 

Lynu, Mass. Čia socijalistai 
pirmiaus tankiai lankydavo 
saliunus, bet dabar, saliunų 
netekę, mėgina bent prakalbų 
klausyti. Buvo parsikvietė 
Mockų, velnių .perkupčių, bet 
tas iš kalno pareikalavo nuo 
Jurgio N. kelionės lėšų ir ki
tokių išlaidų. Neišpildžius jo 
reikalavimo išvažiavo be pra
kalbų. Socijalistai dabar vaik
ščioja nuliūdę, kad negavo 
blevyzgų paklausyti. 

KADA PERKEISTI APSI
DRAUDIME. 
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i * Kada galiu ir kada turė
čiau permainyti dabartinę ap
saugą ant vienos iš valdžios 
naujų apsaugų?". Tai yra Ho> 
turalis klausimas, kurį galima 
girdėti visur. Valdžią jai* da. 

I bar. yra casįruoSu* priimti 

AtL^AsA^..^**^ .y-hM*i.: 

1. PuJJrim ant kelių. 
2. šventas Dieve (suplikaci

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5? O Sarutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas mūsų apginejas. 

išeis jos vienos mažos bra-
šiurytes formoje. Lengvai ga
lės tilpti mažiausioje malda
knygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės <Ramybė Jums',' 
Žmonėms, turint įvairias mal
daknyges, sunku sutarti ben
drai giedoti neg kas malda
knygė, tai kitaip sutaisytos 
tos giesmės. Ta brošiūrytė su
vestų visus prie vienodumo. 
Kas norėtų jų gauti prašome 
iš anksto pranešti. 

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

"BEAUGĄS" PUBL. CO. 
1800 W. 46-th St. Chicago, m. 
wMyrtretirmiwmwiitn>ninMiiiiiniHi 
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Lietuviai Amerikoje. 
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SHEBOYGAN, WIS. Į kurie ėjo dirmavoties. Bu*ys 
mažų raergaičių bafstė kviet-I 

Čia dviejose skurų i ^ r b y - j ^ g 
stėse, Baclger State Tannery 
Co. ir American Hide and 
Leather Co., darbininkai su
streikavo gegužio 27 d. ir ne
žinia kada baigsis. Streiko 
priežastis—sunkus (laibas, o 
užmokesnis menkas. Atsiranda 
streiklaužių iš įvairių tautų, 
net ir iš lietuvių. 

Su tais buvo iškilę aštrių 
susirėmimų, bet kompanijos 
nusisamdę sargų. Keliolika, 
tarp jų ir lietuvių, areštuota. 
Jie laukia teismo, po 300 dol. 
užsi statę. 

Streikininkai reikalauja 8 
vai. darbo dienos, darbo sąly
gų pagerinimo, didesnio užmo-
kesnio, priimti atgal visus 
streikininkus ir uniją pripažin
ti. Ilgai bestreikuojant, darbi
ninkai pavargo. Kreipėsi pas 
kitus pagelbos. Ačiū tiems, ką 
neatsisako. 

Šio mėnesio 13 d. Šv. Kazi
miero draugijos susirinkime 
pirm. Juozas Bubnis, paaiški
nus streikininku sunkenvbes, 
rekomendavo duoti auką. Au
kojo ir nariai. Aukojo: 

Šv. Kazimiro dr-ja $25.00. 
Vo 1 dol.: P. Daugirdas, A. 

Cinelis, L. Šidlauskas, K. Li-
beris, V. Bakunas. 

Po 50- : M. Labanauskas, J . 
Galginaitis, M. Drąsutis, J . 

. 

Sumą laikė vietinis klebo
nas, kun. Kolvekas. Po sumai 
Jo Malonybė davinėjo klausi
mus iš tikėjimo dalykų tiems, 
kurie ėjo dirmavoties. Aiškino 
taip-gi, ką reiškia dirmavonės 
sakramentas. Po dirmavonei 
suteikė visiems palaiminimą. 
Ant galo pasakė gražų pernok
sią ir vėt su visa procesija ta
po nulydėtas klebonijom Tuo 
ir užsibaigė tos dienos iškil
mės. 

Parapijonas. 

RAGINE, WIS. 

Teko pastebėti laikraščiuose, 
kad vienur, kitur raudonieji 
gaivalai ruošėsi sukelti šioje 
šalyje maištą. Racino raudo
nieji ir-gi buvo sujudę: šaukė 
slaptus susirinkimus, platino 
pagamintas proklemacijas, ku-
i iose buvo atsišaukiama į L, Į ir prilipdykite krasos ženklelį u3 
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KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
I LIETUVĄ. 

Į "Draugą'* vis dar ateina daug 
paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
niau rašėme, kad laiškai, adresuo
ti tiesiog } Lietuvą neina ir yra 
grąžinami siuntėjams atgal su pa
žymėjimu "service suspended," 
taip bent daroma Chicagoje. 

Reikia tat ieškoti kitokio kelio ir 
siųsti laiškus per Lietuvos atstovą 
Danijoje p. Jurgį Savickį, o jisai 
nuo savęs persiunčia juos Lietu
von. 

Tai daroma tokiu būdu: parašę 
laišką įdėkite į konvertą, užlipdy-
kite ir užadresuokite lietuviškai, 
pažymėdami vardą, pavardę, kam 
siunčiate, į kurį kaimą, valsčių, 
pavietą ir guberniją. Žemutiniame 
konverto kampe parašykite LI-
TUANIE. 

Dabar šitą konvertą reikia įdėti 
į antrąjį konvertą truputį didesnį 
sykiu su tarptautišku krasos ženk
leliu (International Stamp arba 
Coupon) už 6e. Šitos stampos ne-
reikia lipdyti, bet įdėti liuosą. 

Antrąjį didesnį konvertą užad
resuokite šitaip: 
Mr. GEORGE SAVICKIS, 

BOX 214, 
COPENHAGEN, DENMARIC 

Viršuje padėkite savąjį adresą 

1 
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REIKALINGA. 
Mergina ar moter is kurį galėtų at 

likti namų darbą ir užlaikyti 2 vai
kus. Dferb&s ant visadt>s g*ra mokės-

įtia. Malonėkite atsišaukti vakare po 
aštuonių. 

J. Jotnantas, 
1425 S. 49 Court Cicero, Ui . 

PAIEŠKOJIMAI. 

Bubnis, A. Čižauskas, V. Pac-
kis. 

Viso $33.00. 
'.Vi} pačią dieną buvo lietu

viu draugiją sąjungos pikni
kas. Man nuvykus ir papia-
>ius sąjungos pirmininkės O. 
ČižauskinUV ar negalima butų 
parinkti aukų streikuojan
tiems, ji su kitais viršininkais 
pavelijo. Paaiškinus dalyku 
stovį, sekami aukojo: 

Liudas Buividas $5.00. 
Po 2 dol.: M. Steponavičius 

ir J . Simaniunas. 
Po 1 dol.: P. Klisavičius, 11. 

Kavaliauskas, J . Šalčius, J . 
Vaišvilas, A. Stauckienė, Y. 
B e l u k e v i č i n s , J. S i m a n i u n a s , 

, J . Rėklaitis, J . Naveekas, J. 
Drąsutis. 

Po 50c: J . Juškevičius, K. 
% Jankauskas, D. Adomavičienė. 

Po 25c: R. Juknelienė, "31. 
GatavecMenė. 

Viso surinkta $21.00. 
Minėtas aukas pridavus uni

jos viršininkams ir išskaičius 
vardus, buvo daug džiaugsmo, 
matant paramą. Mes ir toliai, 
del savo išlygų kovosime. Uni
ja nutarė, kaip streikas bus 
laimėtas, surašyti visų aukoto
jų vardus ant tam tikros Man
kos ir pakabinti savo kamba-
riuose. 

Bet taip-gi pranešu Sheboy-
gano lietuviams, kad aukų ne
duotumėte ir poUeijai praneš
tumėte apie tuos aukų rinkė
jus, kurie neturi unijos raštiš
ko ingaliojimo. Pasitaiko ir to
kių išnaudotojų. 

Sheboygano vietinės unijos, 
No. 77, narys, 

Vincas Ragaišius. 

Vyčius, kad bendrai dirbtų su 
socijalistais del "darbininkų 
labo." Buvo išgiriama sovietų 
konstitucija, ragino ją skaity
ti. Parupo jiems sukurstyti 
šios šalies darbininkus ir pa
vidale streiko sukelti betvarkę 
visoje šalyje. Jie kreipėsi į vy
čius, nežinodami, kad vyčiai 
yra organizuoti darbininkai ir 
jie bile kam suklaidinti nesi
duoda. Mųs bolševikai gali su
klaidinti tiktai nesusipratusius, 
neorganizuotus darbininkus, 
atmetusius tikėjimo ir doros, 
principus, tinginius ir visus 
tos rūšies tamsuolius, kokių 
socijalistuose pilna. Mus bol
ševikai nori tokio "rojaus, 1 

kokis Rusijoj yra įvestas. Ten, 
anot "Racine Times CalP' 
pranešimų, iš birželio 15 d., 
visoje šalyje siaučia teroras, 
apiplėšimas ramiųjų gyvento
jų. 

PolševikiSkam " r o j u j " visos 
mergaitės nuo 18 iki 30 metų, 
taip-gi ir moterys yra bolševi
kų valdžios kontrolėj, t. y. jos 
yra. n e l a i m i n g e s n ė s u ž v e r g e s . 

Kaip minėjau Racine lietuviai 
ir-gi skleidžia bolševikų pro
pagandą. Pabėgę nuo rusiškos 
nagaikos ir užsiglaudę už Dė
dės Šamo, varo pragaištingą 
darbą. Bet, apsaugok Jackau, 
kuomet Dėdė Šamas užpyks 
tai bus aršiau kaip rusiška na-

J. Kesminas. 

5 centus. 
P-as J. Savickis gavęs tokį laiš

ką, išima tarptautinį kuponą, iš
maino jį ant daniškos stampos ii 
siunčia laišką į Lietuvą. 

Tarptautiškas štampas arba ku
ponus parduoda paetos ofise, ap-
tiekose ir kitur kur yra pačtos 
skyrius. Kaina 6 centai. 

"Draugo" ofise ir-gi galima 
gauti tarptautiškųjų kuponų, o 
taippat ir konvertų atspauzdintų 
su p-o J. Savickio adresu. 

Kas norėtų visą tai gauti, tepri-
siunčia 10c (galima stampomis). 

Paieškau JUfNKO EiOMSARGlO, 
prieinančio iš Kauno Gubernijos, R a 
seinių Pavieto , Šviekšnos Parapijos 
Gidekiu Kaimo. Ainerike apie 8 m e 
tai, dabar gyveno po n u m . 4S49 So. 
Hermitage Ave., p irmiau visa la ika 
gyveno ant Bridgeporto. 

Amžiaus apie 83 m e t ų augšcio apie 
6 pėdu sveria apie 150 ar 160 svarų, 
turi ge l tonus plaukus, Šviesu veidą 
eina pasi lenkęs ir kalba labai žemai. 

Jisai prapuolė i š n a m ų l iepos 20 
d. apie 2 vai. po pietų, neeme su sa
v im nei box'o tik išėjo apsirėdęs su 
šventadienėms drapanomis. Jis nega
lėjo nuvažiuoti toli nuo Chicagos nes 
pinigų su savim neturėjo. 

Broliai Lietuviai kurie patemitu-
mete tokį žmogų malonėkite m a n 
pranešti ar te legramų ar laišku o 
gausite dovanų $25. Atsišaukite se
kančiu adresų: 

P. E. KRAULEIDIS, 
4349 So. Hermitage Ave.. 

Chicago, IH. 

P A B Ė G Ė L I S U LIETUVOS 
STANISLOVAS JAZDAl SKAS 

gyvenantis šiaurinėj Rusijoj Arch
angelsko mieste, paieško savo brolių 
Petro ir Pranciškaus Jezdauskų, ku
rie buk pernai meta gyveno Phi la-
delphijoj. 

Malonėkite atsišaukite pas mane o 
gausite pilnas žinias. 

Ant įlasinskas. 
8SD TV. 3Srd P lace Chicago, III. 
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A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABOrtltfS 
^ H Į I Į * . • • • • » i , n i I I * » » 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobil iui . 

Taipgi didesne dali grabų pa-
*Js dirbama. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 41S9 

l 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefonas Yarda 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
I po pietų iki 8 vak. Nedel io-
mls nuo 5 iki Š vai. vakarė. 
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Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CH1RLIIGAB 
I 7 5 t W. 47th St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m ų Telefonas Seclev 420 
— — — i — — 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvk Advokatas 

A ttorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R o o m . 8 0 7 , Tel. Central 2*0 

CHIC AGO, ILLOTOTS 

Gjv . : 1112 So. Halsted Streei 
Telefonai Yards JSOO 

< » - « • -

I'aieškau savo tikros sesers AgnieA-
kos Budginrutės, Kauno Redybos, 
Raseinių Pav. Rietavo Vol. Parapijos 
Rietavo, apie 5 metai Amerike, 1910 
metais gyveno Chicagoje ant Town 
of Lake po num. 4506 So. Wood Str., 
nuo to laiko nieko apie ją negirdė
jau. JI pati arba kas kitas iš žinan
čių meldžiu atsišaukti sekančiu ant
rašu. 

Antanas Budginas, 
P . O. Box 331. Benton, 111. 

II Vln • • • 
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DAYTON, OHIO. 

Pataisymas. 

SI0UX OITY, IOWA. 

Liepos 13 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj nemažam būriui ma
ži], taip-gi ir keliams dide
liems J o Malonybė vyskupas 
.1. Ileelan tuojau po sumo s su
teikė dirmavonės sakramentą. 
Iš klebonijos vyskupą pasiti
ko procesija, kuri atlydėjo 
bažnyčion. Precesijoj dalyva
vo vietinė* draugijos ir vis į 

" D r a u g o " 168 num. kores
pondencijoj iš Dayton, Oh io 
įsiskverbė dvi klaidi. Juozas 
Dulckis pasimirė ne liepos 3 
d., kaip brevo parašyta, bet lie
pos 8 d. Palaidotas 10 d. su 
bažnytinėmis apeigomis. 

Taipgi draugija Šv. Petro 
surinko aukų ne $50.18, bet 
$52.18. * T. 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI. 
gerame padėj ime mūrinis namas 2 
pagyv. po 4 kambarius labai geroje 
vietoje 3346 So. Union Ave. Kaina 
tiktai 2800.00; jmokėt $700.00 o Ii-
kusis kaip randa. Kreipkitės pas. 

U'm. Kazlauskas, 
333S So. Halstcri St. 

• ' - - • 

Parsiduoda krautuvė cigarų, ciga-
retų, tabako, saldainių, Ice Cream ir 
visokių minkštų gėrimų. Gera proga 
del vedusių Žmonių; priežastis parda
vimo vienas negali apsidirbti. Biznis 
yra išdirbtas per dešimts metų. At
sišaukite: 615 W. 18th St., Chicago. 

LABAI PIGIAI! 
Parsiduoda labai pigiai gražiausia 

rezidencija su 10 lotais sodo Morgan 
Park an t 112 Street. Randasi visi 
įtaisymai vanduo; šviesa ir t.t. Pa
siskubinkite su pirkimu. Kaina 
$6,000,00. 

Dr. O. VAITUSH, O. 1>. 
LIETUVIS AKU, SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas 
svet imtaučius 
ir mokėti dau
giau ir dar pa-
felbos negauti , 
egzaminuoju a 
tas ir tejsingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, ska 
uda galva arba 
galva sukas ka 
da važiuoji gat 
vekariais, krei
vos akis, raidės bėga krūvon skaitant 
arba kiti keblumai Ateikite ir pama
tykite mane. Patarimai dykai del m o 
terų, vyrų it , vaikų. Valandos nuo 10 
iki 8 vak. Nedėl iomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. 
1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 

P h o n e Drover 9660 

l 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJA8 I R CHIRURGAS 

47 t a So. Ashland Are . 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 35 

Rezidencija 8836 W. 6«-th St. 
P h o n e Prospect 8585 

I0SEPH C. W0LON 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 
I CHICAGO, ILL. 

niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiinHiiiiniimi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 8544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VAliANDAS: 10—11 ryto 2—3 p t 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis, 10—12 d 
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GERA PROGA LIETUVIUI. 
Jeigu norį Įsigyti gera bizni lie

tuvių kolionijoj parsiduoda valgomų 
daiktų krautuve (grocerno) . Par
davimo priežastis savininkas važiuo
ja kitan miestan. 
1700 AVabansin Ave. Cliicago. 
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I Užrubežį Siuntiniai! 
Tavoras nupirktos čionais bus 
išsiųstas iiesiai jūsų giminėms 
ir draugams. 

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 
susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čevery-
kų ir Maisto į Lietuvą, čeko-Slovakij#, Lenki
ją ir Vokietiją tiesioginiu keliu. 

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p. 

Kazimierą Bugarevieių, kuris užrubežiniais 

siuntiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins. 

Atkins & Freund 
4805-13 S. Ashland Ave. 

liiiiiiiiiniiiiiiniiiniHiiiii 
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NEPAPRASTA PROGA 
< Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pi lnas informacijas gal ima gauti kas Pirmadienį nno 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prite\32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

i 

i 
Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutes, Rast. , B. Sekleckts, Iždin., 

3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

—-«-
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Ant Pardavimo Properte 
Didelis bargenas. - Randasi no numeriu 

6631 ir 32 SOUTH UNION AVENUE 

lotas yra 50x200 pėdij. Viena-s mūrinis namas ant 4 pagyveni
mų kitas namas medinis ant dviejų pagyvenimų užpakalyj. 
Randos neša $110.00 į.mėnesį. Parsiduos greitai už $8,500.00. 
Atsišaukite 

BERNARD VELLENGA, 
11212 S. Michigan Ave. Telefonas Pullman 439 

Dr. I. E. MAKARAS 
Tel. 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurjras 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9. 
Telefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood St. 
Telefonas: Yards 723. 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teisrauose 

Ofisas Didmiestyj: 

Kam baris 609 
Tel. Centrai 6478 

Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 
Tel. Yarda 4681 

g Drover 7042 

Dr, C Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

471S SO. ASHLAND AVE1TUE 
arti 47-tos Gatvės 

a«™- ' » * - * * ' • • • • • • H 

Dr. D. 3. BAGOeiITS 
Lietuvis Gydytojas fr 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10781 So. Michigan • • . 
Roseland, 111. 

Telefoną* rezidencijos Ir ofiao 
Pul lman S4S. 

Vai.: 9 ryto Iki 11 d.; 2 po pietį* 
iki 4; C iki » vakare. Nad. 
9 iki 12. 

s i 

Gydytojas, Chirurgas, 
DR, LEO AVVOTIN 

CICERO, ILL. 

Visoą gerbiarhos katalikiška 
draugijų valdybes teiksite? 
susirinkti į bažnytine svetainę 
šiandie ketverge, liepos 24 d., 
7:30 vai. vakare. Tarime labai 
svarbių klausimų del apsvars
tymo, kaip tai apie besiarti
nantį Katalikų Federacijos 
šeiniu, L; R. Kryžiaus reikalai 
fr k. 

Katalikų Vienybės va&d. 

PIRKITE KABA3 TAOTT-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Parsiduoda 5 lotai sodo irgi Mor
gan Park ant 112 Street su visais 
į taisymais. Kaina $1,500.00. Atsi
šaukite dit*w..»ls arba vakarais: se-
redomis ir subatomis pas: 

S. P . TANIS & CO. 
81 Kast 112-th Street Roseland, m . 
Arti Michigan Ave. ant antra lubų. 

UŽDRAUSTA MIESTUOSE 
AUGINTI IR LAIKYTI 

KIAULES. 

Indianapolis, In«L, liepos 23. 
—Valstijos sveikatingumo ta
ryba kaip čia, taip; visuose 
valstijos miestuose uždraudė 
žmonėms augmtJi ir laikyti 
ki'aules. Kiekvieno miesto ri« 
hose kiaulių užlailtyuia^ atei
tyje bus skaitomas kaipo pra 
si žengimas ir už tai bus bau-
džiama. 

Karės metu truko mėsos. 
Tuomet visiems &ur patinka
ma buvo leidžiama užlaikyti 
kiaules. 

Bet šiandie tas daryti už
draudžiama sveikatingumo 
žvilgsniu. Kiaulėms auginti 
yra farmos. 

îmiiimiiiimiiiimiiniiiiiuiin îsniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiĮ: 

Malioriai ir Dekoratoriai i s s 
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at

likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
Atsišaukite pas 

s P. Cibulskis ir J. A. Poška 
s 

2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiF 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yarda 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Akušeris . 
1020 Po. Halsted st . , Chicago. 
i d i l i ų uc .auoi .a i , Uit vis kai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

mm^mmm^v^r • — 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

fcaip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius %m& prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

(Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Are, 

l A d y n o s 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. Į 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kerte 32-ro St., Csfcago, Iii . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOSV Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo d iki 2 po piet 

Telefonas Yarda 087 
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BIZNIERIAI CrARSINKITĖS 

" D R A F G E " 
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Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų Ir Moteriški} AprėdaJų 

Mūsų s lstemo ir ypatiškaa mokini
mas parodytus jus Žinovų į trumpą 
laiką,. 

Mes tur ime didžiausius ir geriau
sius kirpimo de8igning ir siuvime 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką, patyrimą, k u o m t t jus mokysite* 
Elektros varomos mašinos mūsų; s iu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bUe laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalis-
kal pigią kainą. 

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

MASTER DES1GN1NG SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė Iš 118 N. LaSalie S t 
į 190 N- State gatvę, kampas Luke 
gatvės. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
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K A T A L I K I Š K O S Š V E N T i S . 

Ketvir tadienis , liepos 24 d. 
šv . Krist ina. 

Penktadienis , liepos 25 d. 
Šv. Jokūbas Didysis, ap. 

K A S BUS PASIŪLYTA GAT-
V E K A R I Ų DARBININ

KAMS. 

P L Ė Š I K A I PAGROBĖ 
$45,000. 

Iš tų buvo $10.000 pinigais. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

L. D. S. CHICAGOS APSKRI 
ČIO VEIKIANČIOS KOMI-
SIJOS SUSIRINKIMAS. 

Sako, darbininkų reikalavi
mas peraugėtas. 

Per visas praėjusias tr is 
dienas State Public Utilities 
komisija turėjo konferencijas 
su gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių unijų atstovais ir xsn 
kompanijų viršininkais. Iš
klausinėta svarbesniųjų daik
tu. Disk ūsuota visokiuose 
klausimuose. * 

Ualų-gale pat i r ta , kad kom
panijos su paminėta komisija 
jau padarusios nuosprendi, 
kas reik a tsakvt i i 15,000 dar-
bininkų reikalavimus. 

Kaip šiandie kompanijos 
• darbininkams, sakoma, paduos 

tokias sąlygas: 
62 centai darbo valandoje 

vietoje 48c. 
9 valandos darbo dienoje 

vietoj 10 valandų; viršlaikio 
darbas skaitysis pusantro lai
ko. * ' 

Je i darbininkai su tuo pa
siūlymu sutiktu, tuomet: 

UI važinėjimą gatvekariais 
mokes t i s bu tų 6 centai vietoje 
5c. ir už transferį dar lc . 
priedo. Gi ant viršutinių ge
ležinkelių butų 7 centai. 

S ta te Public Utilities ko
misija tvirt ina, jog dabart inis 
darbininku reikalavimas — 85 
centai valandoje ir 8 valandon 
darbo dienoje perdaug augš-
tas. 

Komisija sako, kad jeL dar
bininkų reikalavimas butų iš
pildytas, tuomet publikai pri
sieitų mokėti už važinėjimą 
gatvekariais 9 c , gi viršuti
niais geležinkeliais — 10c. 

(Ji tokių mokesčiėų publika 
anaiptol nepriimtų ir pakeltų 
baisų nepasitenkinimą. 

Šiandie bus žinoma, ką apie 
tą kompanijų pasiūlymą pasa
kys darbininku atstovai. 

Austin National bankos pa
siuntinys Philip Flenling, 20 
metų, per praei tus šeši s mė
nesius kasdien vežiojo įvairias 
pinigų sumas į vidumiesčio 
bankas. 

Užvakar išryto jis ta ippat 
su nedideliu bankos krepšiu 
nešė iš bankos $10,000 pini
gais, $35,000 ėeekiais ir $?>99' 
laisvės boadsaią. 

Parkside ave. eidamas i 
p 

viršutinio geležinkelio stotį 
jis sutiko du jaunu dailiai 
apsitaisiusiu vyruku. Tiedu 
pasiuntinį nutvėrė* išlupo jam 
iš rankų krepšį ir nuvažiavo 
automobiliu. 

Pasiuntinys tuo jaus sprūdo 
atgal bankon ir tenai pranešė 
apie atsitikimą. Patelefonuota 
policijai. 

Ketvi r tadieny j , liepos 24 d., 
7:.*>0 vai. vak., Dievo Apveiz-
dos parapi jos svet. įvyks L. D 
S. Cli. Apskr. Veikiančiosios 
Komisijos i r kuopų valdybų 
susirinkimas. Tai-gi kviečiame 
visus atsi lankyti į tą susirin-
kimą% nes bus pr i rengt i įneši
mai šįmetiniam seimui. 

Taippat nepamirškite ir Ap
skričio susirinkimo, kuris 
įvyks subatoj, liepos 26 d., 
7:30-vai. vakare, Nekalto Pra
sidėjimo parapi jos svetainėje, 
Brigbton Parke . 

Apskr. Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

-

P A S K I R T A KOMISIJA 
MAISTO R E I K A L A I S . 

Nežinia, ką, t a komisija gelbės. 

Majoras Thompson pagaliau* 
paskyrė 9 narius komisijom 
katra rūpinsis mieste papi
ginti maistą. Komisijos pir
mininkas bus par inktas pas
kiau. Šitam paskir ta $5,000 
algos per metus. 

Miesto majoras nenorėjo 
skirti tos komisijos. Andai jis 
miesto tarybos susirinkime bu 
vo pasakęs, kad niekas negali 
čia sumažinti maistui kainos, 
kaip tik pati šalies vyriausy
bė bauzdama kalėjimu kalti
ninkus. Tokioms bausmėms 
reikalingi įstatymai. Gi įsta
tymus gali padary t i kongre
sas. 

Kas iš komisijos veikimo ir 
skelbimo maistui kainų, jei 
tų kainų neprisilaikys krau
tuvininkai ir niekas negalės jų 
priversti tą daryt i . 

Miesto ta ryba nusprendė j -
steigti tą komisiją ir miesto 
taryba reikalavo paskir t i jai 
narius. Majoras išpildė reika
lavimą. 

SIUNČIAMAS MAISTAS Į 
VOKIETIJĄ. 

Chicagos vokiečičai nepamirš
t a saviškių nukentėjusių. 

§alies vyriausybė leido žmo
nėms siųsti siuntinius per 
"parce l p o s t " į Vokietiją. Tad 
šiandie "pa rce l p o s t " depar
tamentas tiesiog užverčiamas 
siuntiniais. / 

Vietos vokiečiai saviškiams 
nukentėjusiems Vokietijon 
siunčia daugiausia maistą — 
rjyžius, cukrų, kavą, mėsą Mė
sinėse ir kitokius negenda-
itaus valgomuosius produktus. 

I Garlaivis su siuntiniais iš 
$ e w Yorko Vokietijon iš
plauks ateinantį šeštadienį. 
THul Chicagoje siuntiniai bus 
priimami tik ligi šiandie va
karo. 

Siuntinių sunkumas apribuo-
tas ligi 11 svarų. Už kiekvie
ną svarą mokama 12 centų 
(perkami parcel post ženkle
l iai) . 

Užvakar iš New Yorko iš
plaukė pirmasis laivas su laiš
kais Vokietijon. Tik iš vieno 
Chicago pasiųsta Vokietijon 
90,000 laiškų. Iš visos Ameri
kos bus keli milijonai. 

B I Z N I E R I A I GARSINKITĖS 
"DRAUGE" 

SIŪLOMA $500 DOVANA. 

Šių metų pradžioje ant 
kampo 74 gat. ir Lawrence 
ave. nužudyta tur t ingas sa-
liunininkas John H. Peterson. 

Policija ir ligšiol nesusekė 
žmogžudžio. 

Dabar nužudyto saliuninko 
moteris praneša, jog jinai duo
da $500 dovanų už susekimą 
žmogžudžio. 

K A I P P A T I R T I LEDO SVA 
RŪMĄ. 

Reikia sužinoti, kiek ledo 
gabalas turi kubiškų colių. 
Tas galima atlikti išmatavus 
gabalo storumą, ilgumą ir 
platumą. 

Padaugintus colius reikia 
padalint] į 30 dalių. Apturė ta 
skaitlinė yra svarai. Tiek sve
ria ledo gabalas. 

K A R Ž S TAUPYMO ŽENK
L E L I Ų R E I K A L E . 

Cbicagos postmasteris Car-
lile paskelbė gavęs instrukci
jų iš Washingtono, kad 1919 
m. išleistus ir nupirktus karės 
ženklelius galima pakeisti ša
lies pinigyno eertifikatais. 

Už pilną karės ženklelių, 
knygelę išduodama $100 ver
tės certifikatas, kurs būna už
registruotas, ty. apdraustas . 

$ubatos vakare, liepos 19 d. 
Nekalto Prasidėj imo P. Šv. 
parapijos svetainėje įvyko ne
papras tas vakaras-prakalbos, 
surengtas Tautos Fondo 60-to 
skyrio. 

Vakarą prakalbas a t idarė su 
Lietuvos bimnu bažnytinis 
choras, vedamas vargonininko, 
p. 8. Žilio. Kalbėtojum buvo 
p. K. (VsMilis, nesenai pargrį
žęs iš P a r v u a u s , kuris darbą-
\osi su Lietuvos atstovais Lie
tuvos laisvės reikalais. Pirmo
je savo kalboje aiškino apie 
Lietuvos dabartinį padėjimą 
ir jos v a r g u s ; kaip Lietuvos 
žmonės nars ia i kovoja su prie
šais už tėvynės laisvę. Papa
sakojo, kad Lietuvos žmonės 
laukia pagelbos iš Amerikos 
lietuvių. Ragino, kad visi pri 
sidėtiimėm prie gelbėjimo sa
vo tėvynės ir brolių, sesučių. 

Po pirmos kalbos buvo ren
kamos aukos. Surinkta $50.72. 

Antroje kalboje papasakojo 
apie Lietuvos Raudonojo Kry-
žiu ir jo naudingumą Lietuvai. 
Taip-gi faktais prirodinėjo, 
kaip tautininkai neteisingai 
šmeižia katalikų veikėjus, o 
labjausia p . Mastauską. Pa
skaitė paliudijimą nuo p . M. 
Yčo, kuris pr ipažįs ta katalikų 
\tstovus ir jų darbus Lietuvai 
audingais. 
Tame vakare aukojo sekan-

t i e ; i : 
M. Jucevičia $5.00. 
Po 2 dol.: A. Žilienė, S. Ži

lius, T. Paškauskas, A. Sal
ei us, V. Žaromskaitė. 

Po 1 dol.: J . Raudys, B. La-
huckas, A. Labuckas, A. Ur-
belienė, J . Molis, K. Kamerau-
skas, J . Abromavičia, K. Ne-
nartonis, A. Rudakas, J . Ence-
ris, Z. Junokienė, N. N., A 
Širvait is , K. Vainoris, P . 
Kvetkus, A. Šerpetienė, J . Ar-
monas, J . Stasiūnas, J . Vigi-
ras, K. Kilkius, B. Nenartonis, 
N. Atroška, A. Pakeltis, K. Ža-
romskas, T. Volk, A. Rakaus
kas, B. Jovaišas . 

Smulkių aukų $2.82.' 
Viso $50.72. 
Visiems aukotojams, vardu 

Tautos Fondo 60-to skyriaus, 
širdingai aciu. N—is. 

jausmingų dainelių. Nors šilta 
buvo, tečiau visi choristai, iš
ėmus du t r i s , atsilankė. Apa r t 
to, kuomet atėjo laikas pradė
ti aukas rinkti , visi choristai 
Ir* choristės 4uojaus šoko dar
ban ir ėjo per svetainę, prašy
dami" aukos .mūsų broliams, 
vargo paliestiems tėvynėje, 
Lietuvoje. 

Vaka r ąvpr akalba s užba i gė 
bažnytinis choras su tautiniu 
himnu. 

Žmonių prakalbose buvo 
kuone pilna svetainė. Aukų su
rinkta 80 dol. Aukojo: 

J . Girdžiunas $10.00. 
Po 5 dol . : J . Šalna, A. Rep

š io 
Po 2 dol. : Kun. P . Meškau

skas, J : Martišius, A. Bacevi-
čia, A. Rugienius. 

Po 1 dol.: P . Vaškunas, J . 
Bertulis, J . Čiapaitis, M. An-
druškevicia, S. Laurait ionė, A. 
Sapikas, P . Maskolaitis, J . Ki-
šonas, J . Bajarskis , Jegai la , 
P. Valaičiutt), B. Tumaitė, A. 
Jenušauskas , P . fGerdžiunas, 
J . Lebežinskas, J . Naujokas, 
A. Deksnis, J . Valaitienė, A. 
Gerdžiunas, J . Brundza, A. 
Augaitis , K. Rimkus, M. Stan-
kevičia, M. Macekonis, K. Nor
kus, P . Vileikis, E . Martinkai-
tė, A. Kavaliauskas, P . Kuz-
mitskas, P . Guzikauskas, J . Li
sauskas, P . Navarauskas , M. 
Kenžis, S. Py tau tas , B. Smu-
kas, S. Kregždis, J . Bakunas, 
P . Mureika $1.29. 

Kitos smulkiomis. 
Viso suaukota $80.00. . 
l'ž apgarsinimus $2.25. Li

kusieji pinigai tuojau pasiųsti 
Tautos Fondo Centrui. 

Visiems aukotojams, vardu 
tėvynės, Lietuvos, tar iu aciu. 
Ačiū t a i p g i ir bažnytiniam 
chorai ir 'vedėjui, p . Laurai
čiui, už neatsisakymą pagra
žinti vakarą jausmingomis 
dainelėmis. 

A r. A, iv., 
T. F . 94 skyr. pirm. 
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5 SKAITYK DARBUS 
Lietuvos Amer. Pramones B-ves 

1) Š i p i BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000. 

2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus-tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu 
smarkumu jų išpildymui. , 

3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk-
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių. 

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja 5 
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališ-
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc. 

5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų f 
ir visų kitų reikmenų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui. 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin- | 
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose. S 

s 
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios 

Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, efc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai 
pelno. f 

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėri-
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors bfenis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins riusi- l 

pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus. " s 

Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų 
šiuo adresu: 

* 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. GreeneSt, Baltimore, Md. | 
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gėdą del keleto narių, kurio 
yra vilkais pri si dengę avies 
kailiu. ' Vyturėlis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ W E S T SIDE. 

Aušros Vartų draugijos 
susirinkimas. 

Šiandie, liepos 24 d., 7:30 
vai. vakare, 6v. J\ryžiaus pa
rapijos svetainėje Raudonojo 
Kryžiaus šelpėjų skyrius lai
kys susirinkimą. 

Valdyba. 

tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

S. P. Tanis & Co. 
31 East 112thSt, Roseland, 111. 

Arti MichJgan Ave , ant antrų lubų 

!5?! 

IŠ NORTH SIDES. 

Liepos 19 d. čia atsibuvo in-
domios prakalbos. Kalbėjo p. 
A. B. Mastauskas, A. L. T, 
pirmininkas. Papasakojo daug 
iudomių žinių iš veikimo mūsų 
delegacijos pr ie Taikos Konfe
rencijos Paryžiuje. Padėkojo 
tiems lietuviams, kurie savo 
aukomis prisidėjo prie gelbėji
mo brolių ir sesučių Lietuvoje, 
kurie neturi nei maisto, nei 
drabužio. 

Vakara-prakalbas pagražino 
Šv. Mykolo parapi j inis choras, 
kuris ta rpa is padainavo keletą 

Liepos 12 d. Aušros Vartų 
draugija laikė pusmetinį susi
rinkimą parapi j inėj svetainėj. 

Narių susirinko skaitlingai. 
Tūlas laikas atgal ši draugi

ja buvo paaukojus $80.00 į 
Tautos Fondą, išgavimui Lie
tuvai laisvės. Pasiųst i auką 
buvo įgaliotas draugijos pir
mininkas, kuris išsiuntimą tę
sė ir tęsė. Visųpirma minėtą 
auką ponas pirmininkas pa
garsino per Tautos Fondo 
prakalbas prieš kelis šimtus 
susirinkusių žmonių, kad, gir
di, Aušros Var tų draugija pa
aukojo 80 dolierių į T. F . , tiJ 
jis su savim nepaėmęs aukos, 
bet priduosiąs vėliaus. Susi
rinkusieji, matydami draugijos 
duosnumą, dideliai rankomis 
nuplojo. Bet dalykas visai ki
taip išėjo, negu tikėtasi. Kuo
met draugi ja laikė sekantį su
sirinkimą, aukų siuntėjas, ne
tik kad neišsiuntė aukos į T. 
F. , bet dar paaiškino, kad, gir
di , negalima užsitikėti Tautos 
Fondu. Tad ta ip pasielgęs pir
mininkas netik kad neišpildė 
savo priedermės, bet, da r su
laužė draugijos nutarimą. 

Šiame susirinkime ir vėl ky-
lo klausimas, į kokį fondą au-
kosim. Vieni sako, kad jau pa
aukota į T. F. , tik reikia išsių
sti, kiti-gi sako, girdi, mes tu
r im paaukoti del " la isvės var
p o . " Leista per balsus. Nu-
balsuota aukoti " la isvės var-
p u i . , , 

Tai matot kaip mūsų kata
likiškos draugijos užsitraukia 

PEARL OUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patrini n tos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie §rra-
jija koncertinę ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} lssiun 
Siame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., OhJcago, Iii. 

Lietuviška Agentūra 
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir kitiems, 

kad per mūsų lietuvišką ofisą galima lengvomis išlvgomis 
Įgyti NAMUS, LOTUS IR FARMAS. Kurie norite par
duoti savo nuosavybes? tai ateikite mūsų ofisan suteikti jųjų 
informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja. 

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto, (proper-
eių) ant pirmo ir antro morgečio. 

nuo ugnies visokias Mes apdraudžiame (inšiuriname 
nuosavybes j geriausias kompanijas. 

Jeigu reikalaujate kokio nors patarimo apie kokius da
lykus arba provas, tai visados gausite teisingą rodą ir tas 
jums nieko nekaštuos. 

Jeigu reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) j eourt'ą, 
tai atsišaukite mūsų ofisan. 

Visuose reikaluose surištuose REAL ESTATE biznis 
arba kituose dalykuose, kreipkitės mūsų lietuviška n ofisan, 
kur jums užganėdinimas užtikrintas. 

Mus-ų ofisas atidarąs kas diena nuo 8 valandos iš ryto 
iki 6 valandai vakare. 

Vakarais: Seredomis ir Subatomis iki 9 valandos vakare. 
\ 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBARL OUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. UHaikoni visokitfs laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių 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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