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KALĖJIMAS LAUKIA GE
LEŽINKELIEČIŲ. 

Taip tvirtina geležinkelių 
direktorius Hines. 

Vokiečiai Įsigyvena 
Kares Sekr. Teisina Ka

riuomenes Siuntimą 
Perspėjami Streikuojantieji 

Geležinkeliečiai 

16,000 ANGLŲ KARIUOME-
NĖS ULSTERYJ. 

VOKIEČIAI KELIA MAIŠ- KARIUOMENĖ SIUNČIAMA 
TUS LATVIJOJE. 

Nenori j ie iš ten gryžti 
Vokietijon. 

Paryžius , rugp. 29.—Taiko.* 

TALKININKAMS REI
KALAUJANT. 

Taip sako karės sekretorius. 

Washington, rugp. 29.—Ka-
konferencija gavo žinių, kad r t ' s sekretorius Baker vakai 
vokiečiu kareiviai , kuriems va- jpagalinus pripažino, kad ka-
dovauja gen. von der Goltz, jmiomenė tikrai siunčiama Si-
Mintaujojc užpuolė latviu ka- lezijon. T ( ) reikalauja tarptal-
rės stovyklą ir pagrobė ."iO.DOO 
rubliu. 

4. 

Atsisako gryžt i Prūsijon. 

Mintauja, rugp. 29.—Kuo
met vokiečiu vvriausvbė įsakė 
uvnnolui Goltz su savo kariuo
mene apleisti Pabalt i jos šalis 
ir sugry/ t i Prūsijon, vokiečiu 
kareiviai nusprendė pasilikti 
Latvijoje, uos, girdi, jiems lat
viu valdžia pažadėjusi juos 
pri imti į savo piliečius ir ten 
apsigyventi . 

Be to, generolui Goltz buvo 

k i ninku taryba. 
Karės sekretorių privertė ta 

tiesą pasakyti kongresui pa
duota protesto rezoliucija 
prieš kariuomenės siuntimą 
Europon. 

Tą rezoliuciją pagamino 
kongresmanas Wood iš India
na valstijos. 

Sako, nėra slaptybės. 

Sekretorius Baker pažymė
jo, jogei tarptalkininkų tary
ba del kariuomenės pasiunti
mo padavė prašymą vyriausią-

įsakyta negryžti su kare iv ia i s ' j am talkininkų armijų vadui, 
Mintaujon. Bet jis nepaklausė, maršalui Fochui. Pastaras is 
I r kaip tik vokiečiai prisiar- ta prašymą, pasiuntė genero-
tino- ]>rie Mintaujos, tuojaus . lu i Persliingui, gi šitas—S. 
prasidėjo jų susikirt imai su 
latviais. 

Pasekmėje vokiečių karei
viai apiplėšė latvių karės sto 
vvkla. 

Gen. Goltz atsiprašinėja lat 

Valstijų vvriausvbei. 
Todėl aišku, kad kariuome

nės pareikalavimas at l ikta tik 
sutinkant pačiai S. Valstijų 
vvriausvbei. 

Sekretorius sako, kad tame 

MIRĖ GENEROLAS BOTHA. 

Kituomet buvo ga r su s boerų 
vadas. 

vių valdžios ir mėgina sutvar- reikale nebuvo daroma jokia 
kyti savo kareivius. paslaptis. Karės departamen

tas norėjo tą faktą paskelbti 
viešai. Bet jį viešumon išvilko 
spauda viena diena anksčiau. 

Reikalinga kariuomenę siųsti. 

Sekretorius dar pasakė, jog 
siunčiamu du pulku yra suda-
rvta iš vienu reguliarų karei-
vių. Siunčiamu tik su tąja są
lyga, kad pulku ten ilgiau ne
užtruktų, kaip dabar veikian
ti kariuomenė. Kaip dabar 
esanti Europoje kariuomenė 
bus a tšaukta , tuomet bus at
šaukta ir tiedu pulku. 

Pasiuntimas būtinai reikalin
gas. Nes pirmoji amerikoniška 
divizija būtinai tur i but at
šaukta namo iš Pareinio. 

Abudu pulku bus pasiųstu j 
Coblenz. (Ji iš tenai Silezijon. 

Ką sako Wood. 

Vakar kongrese t u 0 reikalu 
kalbėjo kongresmanas Wood. 

' j i s pasakė, jog šalies vyriau-
jsybė pasižadėjo ?Ti rugsėju vi
są mūsų kariuomenę atšaukti 
iš Europos. 

Bet vietoje to atšaukimo, 
dar daugiau ten siunčiama ka
riuomenės. 

Sakė, jog mes savo šalyj tu
rime daugelį visokių nerimavi-

Pretoria, Pietų Aprika, rugp. 
29.—Vakar čia mirė Pietų Ap-
rikos Unijos premjeras ir žem
dirbystės ministeris, gen. 
Louis Botba. 

Botba buvo gimęs 1863 me
tais Greytowne, Natai provin
cijoj. 1899 metais boerų karės 
metu j is pakilo į boerų vadus 
Transvaaliuje. 

Per kel i s metus j is pr ikan
kino anglus, kurie kar iavo 
prieš boerus. 

_ _ _ _ _ _ M m . m . , » • » » » • • • • » M 

PRANEŠIMAS. 
Del Labor Day (Darbo 

Dienos) ateinantį pirmadie
nį, rugsėjo 1 d., tą dieną 
dienraštis "Draugas" neiš
eis. Bus uždaryti ir "Drau
g o " ofisai. 

Sekantis "Draugo" nu
meris bus išleistas antradie
nį, rūgs. 2. 

Washington, rugp. 29.—Ke
liose vakarinėse valstijose 
streikuoja geležinkelių darbi
ninkai. Tas streikas sutrukdė 
visokius susinėsimus. 

Aną dieną šalie s geležinke
lių administracija mėgino gra
mam sutaikinti darbininkus.. 
Bet nepavyko. 

Tad generalis geležinkelių 
direktorius Hines paskelbė 
streikuojantiems darbinin
kams perspėjimą-ultimatumą. 

J sakė visiems streikininkams 
rytoj išryto sugrvžti darban. 

• f# ar CJ « 

Jei darbininkai nepaklausysią, 
tuomet jie visi neteksią darbo. 
J ų vietoje busią paimti kiti 
darbininkai. 

I r jei paskui tie streikinin
kai nerimausią, mėginsią pa
kenkti geležinkelių komunika
cijai arba darysią kokius nors 
t rukdymus ir nesmagumus, 
busią suareštuoti ir baudžiami. 

Visi šalies geležinkeliai yra 
vvriausvbės kontrolėje. Tad ir 
visi geležinkeliečiai šiandie 
priguli nuo vyriausybės. 

Visoj Airijoj dauginama ka
riuomenė. 

įmj ir nesmagumų. I r Dievas 
žino, kaip tas viskas gali pasi
baigti. 

Taigi vietoje žiūrėti nuosa
vu naminiu reikalu vvriausvbė 
rūpinasi svetimaisiais. 

Dublinas, rugp. 30. — Čio-
naT atkeliavo 900 anglų ka
reivių ir fuojaus pasiųsta į 
Ulsterį. Kuone kasdien vis 
daugiau prisiunčiama anglų 
kariuomenės Airijon. 
C1ia pasakojama, jog Ulsteryj 

sukoncentruojama 16,000 ka
reivių. 

Dangale policija suareštavo 
visas mergaites, kurios atsisa
kė mokėti pabaudas už par
davinėjimą sinn-feineriu vė-
liavų. 

Sinn-feineriu lyderiu, Pat-
riek Ryan ir Daniel Allis, su
areštuotu ir pristatytu Limc-
ricko kalėjiman. 

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI LAUKSIĄ PAPI-
GINIMO PRAGYVENIMO. 

'am tkislui jie skir ia 90 dienų. 

Washington, rugp. 29.—Ge
ležinkelių šapmenų ir yardų 
darbininkų unijų viršaičiai pa
skelbė, kad jie sutinka priim
ti prezidento Wilson0 pasiūly
mą su 4 centais valandoje dau

giau. 

REZIGNAVO MIESTO SE 
ATTLE MAJORAS. 

Garsus kovotojas prieš raudo 
nuosius. 

Viršaičiai apie savo nuspren
dimą pranešė darbininkams ir 
tuos paragino prisi taikinti prie 
to nusprendimo. 

Bet unijų viršaičiai sutiko 
priimti tą pasiūlymą tik su tą
ja sąlyga, kad šalies vyriausy
bė per sekančias 90 dienų pa
pigins darbininkams pragyve
nimą. 

Je i tuo laikotarpiu pragyve
nimas nepapigės, tuomet tie 
patys unijų viršaičiai paskelb
sią generalį Sapmenų streiką. 

Seattle, Wash., rugp. 30. — 
Čia rezignavo šito miesto 
majpras Ole Hanson, garsus 
raudonųjų gaivalų priešinin
kas ir kovotojas prieš indus
trijai i stus. 

Pasisakė esąs pavargęs. 
Mjesto taryba priėmė jo re-

REIKALAUJA PALAIKYTI 
18,000 ARMIJOS OFI-

CIERŲ. 

Ungarijos Gyventojai Nenori 
Socijalistiškos Valdžios 

Ungarijai reikalinga krikščio
niška demokratine valdžia 

UNGARIJOS PREMJERAS 
NENORI PASITRAUKTI 

IŠ VIETOS. 

Sakosi, jis atstovauja didžiu
mą gyventojų. 

zignavimą. 

Washington, rugp. 29. — 
Karės sekretorius Baker rei
kalauja kongreso jį autorizuo* 
t i palaikyti tarnyboje nors 
vieneriems metams ilgiau 18,-
000 armijos oficierų. Tas yra 
reikalinga reorganizacijai ar
mijos. 

UKRAINOS VARGAI IR 
NELAIMĖS. 

ŠALIS LABAI DAUG NU
KENTĖJUSI IR KENČIA. 

Dešimtys tūkstančių žydų 
išžudyta. 

Berlynas, rugp. 29.—Vienas 
plačiai žinomas Rusijos žur
nalistas iš Ukrainos pravažia
vo per Berlyną. J i s keliauja 
Londonan. Iš ten keliaus į Suv. 
Valstijas Ukrainos reikalais. 

Per du pastaruoju metu jis 
buvo liudininkas, kaip Ukrai
na kentė baisiausius vargiis. 
Tuos vargus kenčia ir šiandie. 
I r jiems galo nesimato. 

Per praeitu du metu per Uk
rainą praūžė kaip kokia vėsu-
la devynios socijaliai ir politi-
kiniai skirtingos valdžios. Tos 
valdžios kitos nuo kitų atim
davo ir atsiimdavo Ukrainą. 

Revoliucjios pradžia. 

Kuomet Rusiją palietė revo
liucija, tuomet ir Ukra ina pa
kilo kovon už savo teises. Ke
lių praėjusių ukrainų geni kar
čių, rodos, jau pildėsi troški
mai. Ukraina atsimetė nuo Ru
sijos, norėdama but savistovi 
ir nepriklausoma. 

Bet nespėta kaip reikiant 
apsidairyti , Ukrainon įsiver
žė rusų bolševikai su savo 
žmogžudiškomis idėjomis. 
Paskui vokiečių mili taristai 
Ukrainą palenkė prie Vokieti
jos ir šalies valdytoju pasta tė 
gen. Skoropadskį. 

Atūžė vėl raudonieji. 

Kiek palaukus prieš vokie
čius pakilo ukrainai nac iona
listai, kurių priešakyje stojo 
Viničenko ir Petlura. Šitie nu
šlavė su vokiečiais ir diktato
rių Skoropadskį. 

Paskui tečiau išnaujo atūžė 
raudonieji ir nugalėjo Viničen-
kos ir Petluros kariuomenes. 

Pet lura tuo metu ėmė nau-
doties gudrybėmis. Pirmiausia 
jis pradėjo pataikaut i soči jai i-
stams. Kad prisigerinti mi
nioms, jis paskui ėmėsi pla
tinti proletarijato bolševikiz-
mą. Tuo tarpu rusų bolševikai 
prieš minias statė naci jonai į 
principą. 

Šitų varžytinių metu Ukrai
noj įsisteigė bolševikiški sovie
tai ir šalis paskelbta kaipo ne
priklausoma sovietų respubli
ka. Rusų bolševikai tad laimė
jo. 

Gal jie Ukrainoj ir ilgiau 
butų viešpatavę, kad ne jų pa
sirodymas kaipo avies vilko 
kailyj. Paėmę jie savo rankos-
na valdžią, pamiršo naci jonai j 
principą. Pradėjo žiauriai per
sekioti nacijonalistus. 

Tad prieš bolševikus pakilo 
audra ir išnaujo užsipliekė bai
siausia naminė karė. 

N Šalis suskaldyta į dalis. 

Nuo bolševikų Ukraina dau
giausia nukentėjo ir kenčia. 
Nes jie privedė prie to, kad 
šiandie šalis suskaldyta į ke
lias dalis. 

Centre veikia bolševikai su 
savo armijomis. Volinijoj ir 
kitose provincijose—Petluros 
armijos. Kryme—rusai laisva-

noriai. GI kitose dalyse veikia 
gaujos visokių plėšikų ir gal
važudžių. 

Ir visoj šalyj šiandie siau
čia baisi ir neapsakoma anar
chija, teroras. 

Kai-kurios skaitlingos plėši
kų ir galvažudžių gaujos mėto
si į visas šalis. Kar tą jos per
eina Petluros pusėn, tai vėl 
kartais bolševikų pusėn. I r te-
rioja šalį. 

Gen. Denikin briaujasi. 

Pastaraisiais laikais Ukrai
non ėmė briauties gen. Deni
kin su savo armijomis. Deniki-
nas skelbia daugelį pažadėji
mų gyventojams. Bet tie paža
dėjimai—tikra apgaulybė. 

Deni kinas y ra rusų nacijo-
nalistų ir monarenistų įrankis. 
J o tikslas užkariauti Ukrainą 
ir šitą išnaujo priskir t i prie 
Rusijos. 

Ne visi gyventojai žino tą 
Denikino viliugingumą. Tad 
daugelis jam pat iki ir dar pri
sideda prie jo eilių. 

Tečiaus gyventojų didžiuma 
gerai pažįsta kaip bolševikus; 
taip rusus nacijonalistus. Nei 
vienais, nei ki tais nepasitiki. 
I r tikisi kap tuos, t ap kitus 
įveikti, nors tas paimtų kadir 
keliolika metų. J u k visvien ša
lis nuteriota. 

Tečiaus apar t visko Ukrai
nai yra reikalinga išlaukinė 
pagelba. 

Pogromai žydų. 

Gal niekur labjaus gyvento
jai nenukentėję, kaip Ukrai
noj. Šimtai tūkstančių žmonių 
nužudyta be jokio susimylėsi
mo. 

Vienna, rugp. 30. — Sulig 
žinomo Hooverio patarimu 
talkininkai prašalino iš laiki
no Ungarijos gubernatoriaus 
vietos eregercogą Juozapą, 
kuris jau buvo sutvėręs tin
kamą Ungarijai kabinetą ir 
buvo pradedąs šalyj pravesti 
tvarką. 

Kaip kam, turbūt, labai a-
kin puolė ungarų socijalistų 
valdžia, kurią prašalino krik
ščionys demokratai. Tad tal
kininkai imta bauginti atgims
tančia Habsburgų dinastija. 
Talkininkai paklausė tų bau
ginimų. 

Be abejonės, tai buvo tiks
las Ungarijai ir vėl sugrąžinti 

• — • — — - • i <*• « • 

BALTŲJŲ GAUJOS NULIN 
CAVO JUODUKĄ. 

Nieko neprasikalto, tik buvo 
intariamas. 

Eastman, Ga., rugp. 30. — 
Tarpe baltų žmonių buvo pas
kleista žinia, kad miestelio 
Omulgee juodieji žmonės or
ganizuojasi su tikslu užpulti 
ir išžudyti baltuosius. Buvo 
sakoma, kad juodukų vadu 
esąs Eli Coper. 

Subruzdo baltųjų gaujos ir 
ėmė ieškoti in tar iam 0 vado. 
Jį a t rado pasislėpusį mieste
lio kirkužėj. Išvedė laukan ir 
nulinčavo. Pačią kirkužę ir 
daugelį kitų juodų žmonių na
mų sudegino. 

UŽIMA POLICMONO VIE 
TĄ. 

Boston, Mass., rugp. 27. — 
Vietos policija po ilgų pastan
gų pagaliaus susiorganizavo 
unijon ir nuo to« unijos šian
die laukiama streiko. 

Miesto administracija ir po
licijos viršininkas, nujauzda-
mas poliemonų streiką, orga
nizuoja policiją iš laisvanorių. 

Tomis dienomis į poliemonų 
laisvanorių korpusą įstojo 
Harvardo universiteto fizikos 
profesorius Halt . 

Archangelskas, rugp. 30.— 
Nuo amunicijos ekspliozijos 
Bereznike nuskendo Alaskos 
moni toras Glowworm. Sako
ma, jog apie 60 vyrų žuvo. 

Tarpe visų kitų daugiausia 
bus nukentėję žydai. Paviršu
tiniai apskaitant , jų bus žuvę 
apie 90,000. Žudyta ne tik su
augusieji, bet vaikai ir kūdi
kiai. Kaikuriose miestuose žy
dų apgyventos dalys sumaišy
ta su žeme. 

Gi materijaliai nuostoliai? 
Ką čia sakyti dabar apie tuos 
nuostolius. 

Taip y ra su Ukrainos var
gais ir nelaimėmis. 

socijalistišką valdžią. Tečiaus 
nepavyko. Ercgercogas pasi
traukė iš užimamos vietos. Bet 
jo sutvertas kabinetas pasili
ko ir laikosi. Tą kabinetą pa
laiko didžiuma šalies gyven
tojų. 

Ungarija — krikščioniška šalis 

Premjeras Friedricb mielai 
apsiima pasi traukti ir užleisti 
vietą kitai valdžiai. 

Bet kad ki ta valdžia ligšiol 
nesudaroma. Kitokiai valdžiai 
priešinasi šalies gyventojai. 
Didžiuma gyventojų reikalau
ja, kad dabartinis kabinetas ir 
tolesniai pasiliktų. 

Iš visų šalies kraštų, kaip 
pranešama, Budapestan ke
liauja gyventojų deputacijos. 
(Ji šitos reikalauja, kad Fried-
ricli pasiliktų savo vietoje. 

Aną dieną į 5,000 gyventojų 
atstovų premjeras kalbėjo. J i s 
pažymėjo, jog Ungarija, pirm 
yjjkn> būtinai tur i but .krikš
čioniška šalis. Socijalistų ir 
netikėlių šalyje yra mažai ir 
jie neturėtų valdyti didžiumos. 

Sakė, kad jei ungarai paš
ventė krikščioniškos Ungari
jos simbolą asmenyje ereger-
cogo Juozapo, tad daugesniai 
neturėtų jau nusileisti. 

Trans-Dunojaus deputacija 
premjerui pranešė, kad jei da
bartinis kabinetas nepaliks sa
vo vietoje, tuomet toji provin
cija, atsimes nuo Ungarijos. 

Nes jei pasi trauks šalin 
dabartinis kabinetas, Ungari
jos valdžia ir vėl. turės tekti 
socijalistams. Gi gyventojai 
atsisako gyventi socijalistų 
valdžioje. 

NUSKENDO ALASKOS MO-
NITORAS. 

• 

HOOVER IŠKELIAUJA NA
MO. 

Londonas, rugp. 29. — Iš 
Paryžiaus pranešama, kad ži
nomas maisto administrato
rius Hoover su savo part i ja 
iškeliauja į Ameriką ateinantį 
antradienį garlaiviu Maureta-
nia. 

LENINAS NORI TAIKOS SU 
RUMUNIJA. 

Siunčia jis savo delegatus į 
Kišinevą. 

Copenhagen, rugp. 29.—Ru
sijos bolševikų premjeras, Ni-
kolai Lenin, pasiuntė savo 
atstovus į Kišinevą taikos rei
kalais su Rumunija. 

Apie tą čia pranešta iš Bu
dapešto. 
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Kun. J. Laukaitis. 
Ketverge, rugpjūčio 21 d. i 

Ameriką atvažiavo kun. Juoza
pas Laukaitis . Nėra lietuvio, 
kuris nežinotu jo pavardės. 
Juk jis visą Suvalkų gubernija. 
atstovavo Rusijos Durnoje. J i s 
buvo ilgus metus kapelionu ir 
asmeniniu sekretorium prie vy
skupo Baranausko, ji.-, kaipo 
Seinų konsistorijos regentas, 
dalyvavo visos vyskupijos val
dyme. J i s išleidinėjo plačiai ži
nomus laikraščius " š a l t i n į " ir 
" V a d o v ą . " J i s priklauso prie 
tu tebegyvenančių žmonių, ku-
rie geriausiai moka lietuviu 
kalbą. 

Pe r jo rūpestį žemaičiai g*a-
vo i Kauna tikra lietuvi vvsku-
pą Karevičių. Kun. Laukaitis 
dienomis ir naktimis darbavosi 
kaipo pirmininkas Petrogrado 
Lietuviu Drauiriįos nukentėju-
šiems del karės šelpti. Neapsa
koma daugvbė asmenų gavo 
pašelpą per jo rankas. 

J i s pergyveno Rusijoje dvi 
revoliucijas: caro nuvertimą ir 
bolševiku įsigalėjimą. 

Kaipo Durnos atstovas jis 
dalyvavo šlapeiuose jos posė
džiuose, kur buvo svarstomi ka 
rės dalykai. Kaipo Leipajengio 
klebonas jis perleido vokiečiu 
užplūdimą į Lietuvą ir matė, 
kaip vokiečiai apsiėjo su mušą 
žmonėmis. Sugrįžęs iš Kusi jos 
po paskutinei revoliucijai kun. 
Laukaitis tėvynėje perkentėjo 
du metu po vokiečiu valdžia, 
matė Tarybos tvėrimasi, Kon
ferencijos rinkimus ir Prezi
dento rinkimą. 

Nerimavimo banga iš Euro-
iškalba daug akyvą dalyku pa
sakoja lietuviams Amerikos 
rytuose. Nedėlioję, rugsėjo 7 d. 
papasakos ir cbieagiečiams. 

Amerikos Poten
tatai. 

Visam pasaulyj sujudę dar
bo 'žmonės. Kai-kuriose vieš
patijose darbininką sukilimai 
seka paskui sukilimus. Ki tur 
siaučia teroras, anarchija. Bai
si ilga karė Europoje dauge
liui žmonių sugadino širdis, iš
lupo dorą ir žmogaus jausmus. 

Nerimavimo bauga iš Euro
pos persimetė ir Amerikon. 
Oia tai visa atvilko agentai tų 
sugedusių žmonių, bolševikų, 
katr iems rupi tik asmeninė ir 
savo parti jos gerovė. 

Amerikos darbininkai tariaus 

nelinksta tų t rukšmadarių pu
sėn. Nenori klausyti jų viliu-
gingų pažadėjimų. Nes jų pa
žadėjimai neišpildytini. 

Kitokiose sąlygose gyvena 
Amerikos darbininkai . Čia jie 
neturi nieko bendra su bolše-
vikizmu. J i e nepasi t iki bolše-
vikizmo agentais. Vafb šalin 
kurstytojus. Bet i r jų tarpe 
kyla vis smarkesni nerimavi
mai. 

Darbininkų nerimavimai čia 
apsireiškia del ko ki ta . Čia 
darbininkai apšviestesni. J ie 
nori įgyti daugiau žmonišku
mo. Šitą galima įgyti tik aptu
rint teisingą atlyginimą už sa
vo darbą. Su teisingu atlygi
nimu galjma žmogui -žmoniš
kiau pragyventi , pasinaudoti 
visokiais patogumais. 

Amerikos darbininkai reika
lauja sau prideriamų teisių, 
kokios priguli kiekvienam žmo 
gui demokratinėj , laisvoj ša-
Ivj. 

Bet kaip kitur, taip ir eia 
dar yra tokių vienatų, kurios 
atsisako darbininkams pripa
žinti žmoniškumą ir kitokias 
teises. Ir čia yra " k a r a l i ų " , 
katriems kaip tik ir norėtųsi 
autokrat iškai valdvti darbi-
ninku minias. 

sšios šalies " k a r a l i a i " — tai 
didžiuliai kapitalistai potenta 
tai, katriems darbininkai savo 
prakai tu sukrovė tur tus . 

Kitu šalin "įvairios rūšies 
didžiūnai, buvusieji princai 
demokratiškėja. Bet kai-kurie 
Amerikos kapitalistai nenori 
suprasti žmonijos pažangumo. 

Antai, plieno industrijos 
šimtai tūkstančiu darbininku 
susiorganizavo unijosna ir pa
kilo už pagerinimą darbo są-
lvjru. Darbininkai nubalsavo 
pakelti streiką, jei plieno kor
poracija neišpildys jų reikala
vimu. 

Aną dieną tų šimtų tūkstan
čių darbininkų parinktini at
stovai Ne\v Yorke mėgino as
meniškai pasimatyti su plieno 
korporacijos vyriausiąja gal
va. 

Tečiaus tasai potentatas ne
priėmė pas save darbininkų at
stovų. Pasakė, kad jis nereika
laująs su tais " m u ž i k a i s " kai-
bėties. Nes jis nepripažįstąs 
plieno industrijoje darbininkų 
organizacijos. 

Pasipiktino šimtai tūkstančių 
darbininkų, nugirdusių apie to 
kapitalisto pasiputimą. Visi 
jie šaukia streikuoti . Sako, 
tai geriausia priemonė pamo
kinti tuos visus, katr ie nenori 
skaityties su darbininkais. 

Toks streikas reikštų šaliai 
didelius nuostolius. Nes plieno 
industrijoje sustotų visoks vei
kimas. Butų progos tuo pasi-
naudoti bolševikizmo agen
tams. 

Ir jei neįvyks streikas, už 
tai reiks padėkoti darbininkų 
organizacijos viršininkams. 
Tie deda pastangas sulaikyti 
darbininkus nuo streiko. Sako, 
del vieno kapitalisto a tkak
lumo negalima ant šalies už-
t raukt i nelaimių. 
Taigi čia darbininkuose neri

mavimus ir nepasitenkinimus 
sukelia ne bolševikizmo agen
tai, bet dažniausia patys ka
pitalistai. J i e nenori darbinin
kams pripažinti žmoniškumo. 
J ie darbo žmones posenovei 
ignoruoja. 

Buvo laikų, kuomet buvo 
galima taip darbininkus igno
ruoti, nepripažinti jiems žmo
niškumo teisės. 

Bet tie laikai praėjo. Ame
rikos kapital is tai turėtų paga-
liaus susiprasti . Kad i r tuo 
tikslu, kad apdraust i darbi
ninkus nuo bolševikizmo. 

Lietuva Užblokuoja Vokietiją. 
Naujai sutverta Pabaltijos res
publika yra vienatinis užtva
ras Vokietijos bei Rusijos 
tarpe. Josios puolimas reik
štų naują, tvirtesnę negu 

pirmiau Vokietiją. 

PIRKITE KARfcS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS <W.8.S.). 

Maža šalis, didžiumai pasau
lio nežinoma p i rm pasaulinei 
karei, laiko Vokietijos ateities 
raktus ir pasaulis galutinai 
pradeda suprast i , kad sulyg jo 
išmintingu pasielgimu su ta ša
limi, a r josios reikalų atmeti
mu, galutinai išsivystys pasek 
mė ar jau puolimas Paryžiaus 
konkliavos. 

Vokietija kreipiasi nuo di
džių užkariavimo geidulių va
karuose link didžių ekonominių 
užkariavimų rytuose. 

Visi taikos konferencijos 
diplomatai žinojo tą gerai . Eu
ropa žino tai. Visopasauliniai 
" l ' i nans i s t a i " bei pirkliai žino 
tai. 

Mažytė Lietuva narsiai pri
laiko vartus, kuriais turi perei
ti Vokietija, kad Rusijon dasi 
gavus. Rusijon, pilnon neišdirb 
tų pirklybos turtų, neišdirbtų 
žemės turtu, neišdirbtu iniškn 
bei mineralo turtu. 

Netik kad Lietuva prilaiko 
var tus , dar ji nori išstumti vo
kiečiu kareivius, kurie yra už-
si likę joje. Taikos Kon
ferencija bei annisticijos 
komisija pirm tai yra 
kaltos už tai , kad Vokietijos 
kareiviai vis dar tebėra tame 
strategiškame plote. Supras
tas kaipo apsir ikimas pasiekė 
užsilikimą didžių klaidų—turi 
būti pataisytas formališku
mais, kurie naikina svarbų lai
ką vokiečiams ant naudos. Ru
denyje jie teapleis (vietoje kad 
ryto) ir jei jiems pasiseks su
naikinti kraštą pirm apleisiant, 
paminti jo drąsą, išardyti eko
nomines įstaigas nepataisomai, 
jie pasitikti , kad sulyg norų ga 
lės pereiti po nekuriam laikui, 
galės juokties iš sulaikymo 
pastangų ir galės eiti per 
Lietuvos angą auksinėn Rusi
jon. 

Visuomenė mintijo Lenkiją 
busiant tokiuo buffer-štatu, 
pertveriančiu Vokietiją nuo 
pageidaujamos Rusijos, tame 
žvilgsnyje Vokietijos rytinė 
dalis nepatėmyta, kuri įsik?ša į 
šiaurius nuo lenkų, a r gal len
ku prieiga per Danzit;gą buvo 
pramatoma kaipo siena. 

Bet kitapus Danzingo yra 
Karaliaučius, gi dar toliau yra 
Alleiisteirt' ir tiesiog i rytus 
net iki Nemunui priklauso vo
kiečiams ir jų nuosavybe pasi
liks. Tilžė kairioje Nemuno ša
lyje priklauso vokiečiams, nors 
Memel (Klaipėdą) prieplauka 
duoda Lietuvai prie iurių pri
eigą, gi Nemunas pasilieka at
vira prieplauka. 

Pietų link lenkai gali sulai-. t kvti vokiečius. 
m 

Šiaurių link Lietuva turi su
laikyti vokiečius, jei vokiečiai 
turi būti sulaikytais. Taip kad 
Lietuvos apsaugojimas, kad ji 
galėtų atlikti savo uždavinį, 
yra svarbiausiu po karei dar
bu. 

Gi aut ko ta atsakomybė gu
li? 

Ant silpno sudėjimo žmo
gaus, kurį galima praminti 
penkiomis pėdomis sukoncen
truotos energijos, ant jaunu
čio, bet akylo profesoriaus A. 
Valdemaro, Užsienių M miste
rio laikinosios Lietuvos val
džios ir delegacijos pirmi-nn-
ko Taikos Konferencijoj'*. 

J i s kovojo taip ilgai, kol Lie
tuvos reikalavimai nepasirod" 
patėmytinais. _ 

J i s kovojo, kol tu!t reikala
vimai ne tapo įvykinti. 

J i s kovoja išgavimui piinų 
teisių. 

Savo raštinėje, tvarkomam 
delegacijos buste, 24 Rue Ba-
yard, j is piešia greitais , bet 
teisingais bruožais Lietuvos 
paveikslą, kur i kila šią vasar
vidžio dieną, atgimusią Lietu
vą iš po Rusijos, Vokietijos i r 
bolševikų naikinančių užpuoli
mų. 

J i s kalbėjo anglis tai , dary
damas sakinius labia i knygos 
nekaip pasikalbėjimo tvarkoje. 

" L i e t u v a " , jis sakė, " d a r ė 
viską ko tik galima tikėtis nuo 
mažos ir pasišventusios šalies. 
Nesakau, kad ji jau viską ką 
tik galėjo padarė , nes pasi
šventimo gilmės, į kurias gali 
siekti tėvynainiai gindami sa
vo šąli, likimas vra nežinomas, 
(ii darbai yra kur kas reikšmin
gesni už žodžius, o tie darbai 
užsi tarnauja gauti tinkamą pa-
gelbą, tos tai pagelbos ir prašo 
Lietuva. 

"Nepaisan t praeitų ir nuola
tinių vokiečių pastangų silpnin 
t i- mūsų šalį, Rusijos bolševi
kus išgujonie iš jais užgrobtos 
Lietuvos, galutinai, kartu su 
mūsų kaimynais Latviais, su
varėme juos į senąsias Rusijos 
armijos tranšėjas Dvinske. 

" N o r s generolo Žukausko 
jėgos ir yra mažesnės, jis bet
gi gali paimti miestą, by tik 
turėtu kuomi maitinti sryvento-
jus. Kad ir silpnai apginkluoti 
mūsų kareiviai, vienok kovoja 
su narsumu, kurio neturi bol
ševikų kareiviai nors ir geriau 
apginkluoti. 

" S a k a u , kad dabar galime 
paimti Dvinską. Gi rudeniop ir 
Dvinsko gali užpulti bolševi
kų ofensyva; mums be pagel
bos iš niekur, jei taptume per
galėtais, Rusija susijungs su 
Vokietija. Dabar bolševikai 
yra spaudžiami, rusų ji/uns 
priešingomis jėgomis. Toliau, 
kiek spaudimui susilpnėjus, jie 
galės susistipriuti prieš mus. 

"To-gi del prašome Paryžiu
je bei kitose pasaulio sostinė
se : 

1) Pripažinimą Lietuvos ne
priklausomybės, kad tąją politi 
kine Įstaigą greičiau galėtu
mėm sutvarkyti pramone bei 
finansais. 

2) Mūsų armijos apginkla
vimas iš didžių drabužių, ava
linės, vaistų, šautuvų ir amuni
cijos sandėlių dabar pasinau-
dotinų iš vien tik Amerikos 
pasiuntinystės spėkų demobili
zacijos. 

3) Tuojau urnas visos vokie
čių armijos iš Lietuvos išbrau
kimas, kurie per klaidą palikti, 
tarsi , tvarkadariai , o jų y ra 
tarpe penkiolikos ir dvidešimts 
tūkstančių. 

"Vokiečiams Lietuvoje ne
rupi tvarka. J i e laimėja iš be
tvarkės. Tuo labiau, kad vokie
čių tikslas yra sukelti savitar
pinį nesusipratimą, kad tokiu 
būdu susilpnėjusį priešą leng
viau pergalėtų. 

" J i e šelpė bolševikus. J i e 
rėmė lenkų geidulius. J i e nuo
lat sėjo kaip įmanydami be
tvarki*. 

4. 

" G i tiesioginiai jie apvogė 
mus, valdydami mūsų geležin
kelius evakuacijos laiku. Trau
kiniai, kuriais jie privalo sių
sti kareivius, veža iš Eietuvos 
lietuviams būtinai reikalinrus 
valgius, javus ir įvairu judi
namą turtą, ką tik jie pajė
gia užgrobti. J e i urnai evakua
cijos laikas nebus pažymėtas, 
tai vietoje vokiečių karei Vių 
Lietuvos tur tas bus pargaben
tas Vokietijon, Kartu su gele
žinkeliais jie valdo ir telegra 
fus. 

" T a i p turint sutraukytą ko
munikaciją, kaip galima tikė-
ties, kad mušu susi tvarkvmas 
nebūtų pavojingai sulaikomas i 

(Tąsa ant 3 pusi.). I 

L. RAUD. KRYŽIAUS 
SEIMAS. 

Lietuvos Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų seimas atsibuvo rug
pjūčio 21 dieną, Worcester, 
Mass. 

Seimo posėdžiams vesti iš
r inkta gerb. K. Vaškas iš Ne-
wark, N. J. , sekretoriais gi p. 
Kavaliauskas ir p. Leonaitė. 

Išklausius senos valdybos 
raportus, kur paaiškėjo, kad 
pereitais tr imis mėnesiais 
organizacija susilaukė 74 sky
rių su apie 10,000 narių. Taip
gi ižde pinigais virš 4,000 do-
lierių. 

Reikale vardo palikta kaip 
kad ir iki šioliai buvo: Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų organizacija. Gi oficialiai 
vadinsis Liet. Pavargėlių Šel
pimo Tautos Fondo sekcija, su 
autonominėmis teisėmis. 

Kalbėta apie santikius su 
Chicagos Daktarų draugija. 
Je igu jie, daktara i , turi no
rą Lietuvos varguolių labui 
dirbti , lai ateina ir prie L. 
R. Kr. R. prisidėję, dirba iš
vien. Daktarų draugija pas
tatė savo išlygas, kuriose rei
kalavo, kad L. R. Kr. R. or
ganizacija likviduotų ir atsi
duotų į jų rankas. Seimas 
tuojaus patėmijo, kad toji 
draugija vos pradėjusi dar-
buoties, nori jau užaugusią 
organizaciją sau pasiglemž
ti. J tai atsižvelgęs, seimas 
daktarų draugijos globon pa
vesti L. R. Kr. Rėmėjų orga
nizacijos nepanorėjo. 

Tar tas i , kokiu būdu pasių
sti Lietuvon mergaites-nur-
ses. To reikalo aprūpinimas 
palikta Centro Valdybai. 

Sekantiems metams Cent
ro Valdyba išrinkta iš šių as
menų: pirm. Kun. J . Petrai
tis, rast i n. J . Tumasonis, iž
dininke B. Vaškiutė. 

Centro vieta palikta Brook-
lyne, N. Y. 

Reporteris. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
LENKŲ VALDŽIA. 

LIETUVOS RAUD. KRYŽ. 
RĖMĖJŲ DOMAI. 

Atsibuvęs seimas rugp. 21 
d., Worcester, Mass., inešė 
Liet. Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
organizacijon daug patobulini
mų. 

Pirmiausia buvo nutar ta , 
kad Centro Valdyba kreip
tųsi prie L. Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų skyrių, kad tie kaip 
galint greičiaus prisiųstų Cen-
tran surinkfus pinigus ir dra
bužius. Je igu kur y ra manoma 
rengti drabužių rinkimo sa
vaitė, tai stengties kuogrei-
čiausiai tą atl ikti ir surinktus 
drabužius prisiųsti Centram 

Svarba tame: sutar tys perve
žimui drabužių eina, bet su ma 
žai t drabužių negalima gerai 
tar t is . Taigi kviečiami visi L. 
R. iv*. R. skyriai neatidėlio
jant prisiųsti viršminėtus da
lykus. Taipogi kaikurie L. R. 
Kr. R. skyriai nepridavę yra 
pilnų savo valdybos vardų ir 
adresų, ta ta i prašoma netru
kus prisiųsti . 

Drabužius siųsti geriausia 
freightu, apmokant patiems 
skyriams ir prisiųsti Centran 
gauta kvitą iš gelžkelio sto
ties. Siųsti Centro sekretoriaus 
vardu: J . Tumasonis 456 
Grand St., BrookJyn, N. ? . Pi
nigus gi išrašyti čekius ar 
money orderius B. Vaškevi-
čiutės vardu, o adresuoti sek
retoriui. 

Visais reikalais ir paklausi
mais malonėkite kreipties pas : 

J. Tumasonis, 
L. R. Kr . R. sekretorius. 

456 Grand Street, 
Brooklyn, N. T-

Malėtai. Miestelį šventomis 
dienomis laiko apstoję karei
viai lenkai ir už įleidimą iš 
kiekvieno žmogaus ima po 1 
rublį. Kadangi šventomis die
nomis žmonės teiena į bažny
čią, uiždėtas mokesnis tai ne 
gerai : žmonės ima nebeiti ant 
pamaldų, ką bemokėti po kelis 
rubl iu s nuo šeimynos. 

Už vežamą į Vilnių provizi-
ją iki 5 pūdų ima po 26 r., 
iš pėsčių, kurie bulkiautų ar 
duonautų po 1 rub. Duoda ir 
kvitas. Kaip gi Vilniuje ne
bus brangus valgymai? 

J Karalių Paškevičių A. 
prieš trejetą savaičių atėjo 
legioninkai su šautuvais ir į-
siprašė nakvot i ; Paškevičiai 
juos priėmė, kiaušinienės iške
pė, o jie galop riktelėjo: ran
kas augštyn ir liepė atiduoti 
15,000, kuriuos turį .Rado 1,000 
r., dar pasiėmė 2 pūdu lašinių, 
?> kepalus duonos, 1 pūrą mie
žiu, 1 pūrą kviečių; šeiminin
kus uždarė į rūsį ir išėjo. Gy
vybę, girdi, dovanoją už gra
žų priėmimą. Taigi tik vienai 
Paškevičienei tebuvo kraują 
dur tuvu pasiekę; paties gi 
Paškevičiaus tesubadė drapa
nas, nesužeisdami. 

Gal gi tai buvo ir šiaip jau 
piktadarių mokslas, ne karei
viu. 

Rekvizicijos baisiausios : 
vieni išeina, kiti įeina. Kai 
kas "bent kiek moka, dauguma 
gi nieko nemoka, tad veikia 
sauvališkai. O žmonės ir be 
to, perleidę bolševikus, paliko 
pliki. Ypač žmones žudo tai, 
kad lenkai, pastūmėję komun-
nistus, vėl ats i t raukia, vėl už
leisdami vietas komunistams. 
Šie sugrįžę jau nieko nebepa-
leka nei grūdelio, nei kinky-
mp, nei ūkio padargo. I r ūki
ninkai lieka, kaip nudegę, nors 
trobos tebestovi.' Daugelis, ne
beturėdami ko nustverti , nei 
arklo, nei vežimo, nei kinky
mo, žemę atiduoda ateiviams 
dirbti arba palieka dirvonuo
ti. 

Vargas, vargas, vargas... 
Nepr. Lie t . " . 

vargingame padėjime. Toliau 
liko neapdirbtos žemės didžia-
žemių ūkininkų, bevelk visų 
dvarų, išskyrus kelis, kurie 
tik truputį 'Žemės teišdirbo. 
Garlevos valsčius, visoje Kau
no apylinkėje nuo karo ūkio 
žvilgsniu y ra nukentėjęs. Be 
ūkininkų draugijų ir sąjungų 
ir valstybės pagelbos, karo su
naikintas ūkis grei tu laiku ne
bus a t s ta ty tas . 

Jurbarkas. Vokiečiai pas
taruoju laiku darosi panašesni 
laukų žvėrims. Birželio 16 d. 
važiuojant lietuvių garlaiviui 
" A u š r a i " iš K a u n 0 Ju rba rkan 
vokiečiai t a rp Velionos ir Skir 
snemunės ties Borkais pradė
jo šaudyt i į Lietuvių garlai
vį. Šaudydami pavojingai su
žeidė žydelkaitę. Pačiame Jur 
barke apsistatę kulkosvydžiais 
ir bombomis. 

Ką visą tai re i šk ia ! 
I r dar vokiečiai nori kad 

mes į juos, kaipo išgelbėtojus 
žiūrėtume su jais draugiškai 
apsieitume. Ne, ponai vokie
čiai, J u s to nežsitarnavote! I r 
dar dabar tebežiūrite, kaip 
ne į sau lygius. Mes jau ver
gais nebenorime būti . Mūsų 
žmonės mokės jūsų darbus ap-
vertinti . 

i t 

Garleva (Kauno aps.) Šiuos 
metus pavasariui anksti atši
lus, pradėjus visam kam anksti 
žaliuoti, paskiaus ir vel atša
lus daug pakenkta šių metų 
įvairiems augalams. Garlevos 
apylinkėje šiuomi laiku laukų 
derlius a t rodo nepergeriau-
sia. Rugiai daugelyje vietų 
visiškai blogi, vasarojai neau
ga, bulbės nekauptos, ką tik 
išdygusios, dobilai nuo blogų 
pavasario orų nemažai iššalę. 
Dėliai stokos arklių ir dirbimo 
įrankių 'žmonės laukus įsidir-
bo vėlai. Tokiu būdu šiuos me
tus nesitikima turėti gero lau
kų derliaus. Apar t to, Garle
vos valsčiuje liko nemažai 
neapdirbtų laukų, daugiausia 
ūkininkų, kurie neseniai grįžę 
iš Rusijos. Nemažai grįžusių 
iš Rusijos tremtinių yra labai 

Kalvari ja . Kalvari jos apy
linkėj lenkai dvarininkai varo 
smarkią agitaciją prieš Lietu
vos valdžią, šaukdami visus 
dėtis su lenkais. Dalina atsi
šaukimus. Pav. Liubavo vals
čiaus Kalvari jos apskr . Trem
pimų dvaro dvar ininkas Auf-
šliakas parsiveža iš Suvalkų 
cukraus ir dalina tiems, ku
rie prie Lenkijos prisidėsią. 
Lenkai taipogi steigia lenkiš
kos orientuotos organizacijas. 
Pav. tasai Aufšliakas buvo 
paskyręs tokį Filipavičių vir
šaičiu (Woit gminy ludovej) , 
Suvalkuose jį kažkokia lenkų 
organizacija patvir t inusi , nors 
vietiniai žmonės jo nerinko. 
Filipavičius ir Aufšliakas tu
rėjo savo antspaudų ir duo
davo, pav. leidimą miškus kir
sti, Lietuvos valdžios nesi
klausdami. 

Kaunas. Liepos 6 d. buvo 
pirmojo Karo Mokyklos kari
ninkų būrio išleistuvės. Ar t i 
šimto jaunų, vikrių jaunikaičių 
pabaigė mokslus ir stoja tėvy
nės ginėjų eilėn. Išleistuvių 
dienoje Žemaičių Katedroje 
buvo iškilmingos pamaldos da 
lyvaujant mūsų valdžios ats
tovams, santarvės valstybių 
misijoms ir vokiečių karo at
stovams. 

Ratnyčia. Ratnyčio s parapi
ją lenkai vis de l t 0 skaito Len
kijos kraštu. J i e jau ir ribas 
nustatė, kur turėsianti baigtis 
Lenkija. Ta riba — Ratni-
čaukos upelis. Paribiais buvo 
pasirodę lenkų legioneriai. Da
bar jų nematyt . Gretimus 
Druskeninkus jie skaitosi sa
vo miestu. Daug kanda gob
šus lenkai, kasžin a r nepas-
prings. 

. . Lie tuva" , Kaunas . 

f 

i 

! 

•^SSXSSSSS^SXXSXSSX-X^^^ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai ka ip pirma 

taip vr dabar 

m 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes p inigų ir k i tų žinių 

meldžiame kreipt is pas: 

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

(Tą*a nuo 2 pus i ) . 

• 'Lai vokiečiai tuojau prasi
salina, o lietuviu tva rka sutvar
kys jųjų tikslią betvarkę. 

"L ie tuvos armi ja susideda 
iš apie 25,000 kareivių, menkai 
apginkluotu, mažai tur i amuni 
eijos ir vos tik keletą, pa t ran
kų. 

Pastaba: Tūlas narys Lietu
vių Ekonomiškosios Komisijos 
sakė, kad t iktai esą 14 ar t i ler i 
jos pa t rankų , kurių nesiranda 
didesnės už prancūzų 75s. 

"Žmonėse ta a rmi ja veik 
daaugs 50,000, ir galėtų siekti 
100,000, gi apginklavimas t u r 
rast ies iš kitur. J o gana randa
si Prancūzijoje. Mes stengė
mės gaut i , mums pr ižadėta , su
sitarėm net kaslink juokesties, 
pervežimo, o k a i p nėra, ta ip 
nėra ir atsakomybė ir priežas
tis mėtoma nuo asmens ant as
mens, nuo vienos rašt inės ant 
kitos, kol galutinai ta ip susi
painioja, kad reikia pradėt i 
nuo naujo. 

" K o d ė l papras t i daiktai ne
gali tuoj įvykti ? 

"Nejaugi del atidėliojimo 
Lietuva turėtu žlugti! 

"Nejaugi pasaulis nejaučia, 
kad tai ne Lietuva žlugtų, bet 
pergalės vaisiai ? 

" A š tam negaliu tikėti, užtai 
veikiu, tikiu, kad ir nepasiduo
siu nuovargiui. 

" Nepaisant visų kliūčių, 
Lietuva tur i savo valdžią ir 
jei didi yra jos uždaviniai, mes 
žinome kokie jie yra. 

" J i ta ipjau turi medžiaginį 
turtą miškuose ir žemdirbystės 
vaisiuose, kurie pirklyboje su 
kitomis šalimis, politiškai nu
sistovėjus tautos užtikrinimą, 
įgalios mus išleisti poperį-tjus 
pinigus. 

"Kol -kas turime išsirinkti 
viena iš dviejų piktu: ar varto-
t i Ru-ijos rublius, kas pagelbė
tų Rusijai paskandinti mus sa
vo bumaškomis, a r vartoti ypa
tinga markiu formą, Vokieti-
jos jau priimtą vokiečių oku
pacijos ribose. Dabar su pa
starais ia is mažiau tė ra pavo
jaus, nors silpnos vertės tėra 
ir jų valiutas, ta tai negali tar
pininkauti užsieniuose. 
" T o d ė l kol-ka* galimas daiktų 
į daiktus mainymas. Bet trum
poje ateityje tas bus išrišta. 

"Neats i l ieps iu karčiai , kas
link mušu suLcnkija klausinio. 
Mes prašome tiesos iš Taikos 

1 Konferencijos, o yra neteisin
ga pavelyti lenkams savinties 
bile Lietuvos kraštą, kada tii: 
jie neužsimanytų. Mes nekovo
jame su ja is . Lenkų armija lai
ko užėmus Vilnių ir Gardiną, 
ir sulyg sutartį Lietuvos armi
ja pas i t raukė iš Vilniaus. Mie
sto padalinimas butų reiškę 
draskymosi, ta tai mes pasi
rinkome keisti ir reikalauti tie
sos. Teisingas sprendimas bus 
lenkų jėgų pasišalinimas. 

"Seno j i unija l i e t imų ir len
kų tarpe nereiškia Lietuvos su 
bordinaciją. Lenkija, ilgai bu
vusi pr i spaus ta , labjau už ką 
kitą neturėtų būti prispaudėją. 

"L i e tuva , rasiniai s tangi , iš
laikė savotiškumą po Kusi jos 
carų t ironija. J i negali būti pa
skirta jokiai tironijai dabar . 
Ji užsimokėjo liuosybės kaina, 
užsimokėjo pasaulinėje karėje, 
kurioje buvo kar tkarč ia is tai 
besitraukiančių rusų auka, ta i 
užpuolančių vokiečių, tai naiki
nančių bolševikų. 

" A m e r i k a i pirmučiausia iš
puola pr ipažint i Lietuva. A-
merika, kur ia iLie tuva atsiuntė 
šimtais tūkstančių savo darb
ščiausių sūnų—Amerika, kuri 
nesuvaržyta jokiomis sutar t i 
mis su Rusija, dėlei kurių su
sitvarkiusi Rusija galėtų sa-

• vinfies Lietuvą, kaipo dalį 
pirmkarinių p lo tų" . 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
PRAKALBOS BRIDGE-

PORTE. 
" L i e t u v a " 202 num. patal

pino korespondenciją p. M. K. 
Šilio apie įvykusias prakalbas 
rugpjūčio 24 d., Šv. Ju rg io pa
rapi jos svetainėje. Kadangi p . 
Šilis nesupra to mano prakalbų, 
gyvu žodžiu pasakytų, abejoju, 
kad j is suprasti} ir mano raš
tą. Taigi , neįsileizdamas su 
juomi į polemiką ir jo s t ra ip
snio nepalietęs, palieku j am 
pačiam. 

čk i norėčiau parašyt i " Lie
tuvos ' ' redaktor iams ir kitiems 
laisvamaniams, kurie pagei
dauja vienybės su katalikais, 
kad panašių straipsnių netal-
pintų savo laikraščiuose, nes 
j ie pagamina nesusiprat imus 
ir dar labiau mus perskiria. Je i 
jau įdomaujate katalikų pra
kalbomis, malonėkite atsiųsti 
sąmoningesnius reporterius, 
kurie kri t iškai išklausę prakal 
bu sugebėtu liogiškai išdėstyti 
g i rdėtas mintis, o ne tokius, ku
rie moka tik pravardžiuoti ir 
nor tapti didvyriais, rašyto
jais . Aiškumo dėlei atkartosiu 
nekurias mintis savo prakal

bos . 
Visųpirma, koresponden

cijoje, be jokio pr iparodymo, 
užmetama man, buk aš iškolio-
jęs daktarų draugiją. Kolioji-
inais aš niekuomet neužsiimu. 
Prakalboje apie daktarų drau
giją tiek teužsiminiau: nekurie 
daktarų draugijos sąnariai 
tvir t ina buk jie tiktai, kaipo 
daktarai , tegali būti Raudono
jo Kryžiaus specijalistais ir 
j iems vieniems teišpuola vado
vauti jame. Su tokiomis p . dak 
tarų mintimis nesutinku štai 
delko. Užduotis R. K. yra ne
tik vien ligonius gydyti , bet 
nešti materijale ir moralę pa-
gelbą įmonėms, kokioje nebūt 
nelaimėje nukentėjusiems, kaip 
va : tvanui ištikus, gaisrui , epi
demijai, badui, karei ir tt. Tas 
liudija, kad nevien tik dakta
rai tegali būti specijalistai R. 
K., bet ir kitokių profesijų 
žmonės. 

To\vn of Lake gaisrui išti
kus ir daugeliui žmonių nuken
tėjus, ant rytojaus pasipilė 
R. K. nariai , nešdami nukentė
jusiems pagelbą, o visi jie bu
vo visai ne daktara i .Tata i prie 
lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
šelpėjų priklauso įvairių pro
fesijų žmonės: darbininkai, 
daktarai , kunigai, nursės, gai
lestingos seserys, mergaitės, 
moterys ir abelnai visi, kurie 
tik nori šelpti Raudonąjį Kry
žių. Nelaimei ištikus, mes iš 
savo tarpo ir parinksim speci-
jal is tus . K u r reiks gydyti— 
siiisim daktarus , kur reiks 
globėjo—siųsim nurses; žo
džiu, prisi taikinsime kiekvie
name reikale. Katalikų R. K. 
šelpėjų nariai , veikime visi y r a 
lygus, gi laisvamanių draugijo
je vien tik daktara i tevadovau-
j a . " 

Tai tik tiek apie daktarų 
draugiją ir tepasakyta. Kame 
čia koliojimai! 

Tąliau, korespondentas kas 
žiu ką rašo apie mano išsitari
mą, kad ligoniui reikalingas 
yra ne tik daktaras,bet ir kuni 
gas. Reikalingumą kaip vieno, 
ta ip kito kiekvienas katalikas 
pripažįsta. Gi kad nekurie sau 
kiasi pirmiau kunigo, o paskui 
daktaro, tai ir tas y ra neužgin
čijama. 

Toks žmonių elgimasis nėra 
"ba i s i a i klaidingu įsitikini
m u / ' kaip rašo p. Šilis, bet 
priešingai yra protingu ir nau
dingu netik dūšiai, bet i r kūnui. 

Trumpame laike išpažintis 
atl ikta ligonio nesuvargins i r 
jo sveikatai neužkenks, priešin 
gai išpažintis, išgydydama 

žmogaus dusios žaizdas, sutei
kia jam ir abelnį ramumą kaip 
j o kūnui, ta ip ir jo dūšiai. O 
jau tą, tai visas pasaulis pr ipa
žįsta, kad kuomet žmogus yra 
ramus, tai j am lengviau ir ligą 
galima išgydyti. 

Negana kad p. š i l is neišmin
tingai parašė , bet j is priegtain 
y ra ir sugedusios širdies žmo
gus, nes man stačiai užmeta 
melagystę, buk aš aiškinęs, kad 
dak tan j draugija, imdama nuo 
narių du dolieriu, vieną sau 
pasilieka. Jo jo tas užmetimą* 
yra visai neteisingas, nes aš 
apie tai visai nei nekalbėjau. 
Tą gali paliudyti visi klausyto
jai . 

Tata i vien tik sarmata lais
vamaniams su tokiais kores
pondentais. 

' Kun. D. Mikšys. 

LAISVAMANIAI TIK PRA 
VARDŽIUOTI TEMOKA. 

Pralobs. 

Je i Chicagos laisvamaniu 
dienraštis gautų nors po centą 
už kiekvieną " k l e r i k a l a s " pa
minėjimą, tai visa " L i e t u v o s " 
redakcija butų senai j au cen
tuose paskendus. Na, ir ką tu 
čia žmogus sužinosi, gal jiems 
i r apmokama už pravardžiavi-
mosi; dykai jie tokio neetiško, 
necivilizuoto, neišmintingo pra 
vardžiavimosi darbo nesi-
griebtų. Prasčiokams pra-
varcfziavimasic gal butu dova-
notina, bet ne žmonėms, kurie 
privalo būti r imtais, nes stato
si tautos klausimuose, vado
vaują. Statosi esą, neva, ap
šviestais. 

Negana, kad jie katalikus 
veikėjus, a r jau krikščionių-de
mokratų part i ją palaikančiuo 
sius vadina klerikalais, bet jie 
ir ta ip pavienius asmenis pra
vardžiuoti nesidrovi. 

" L i e t u v a " No. 202, gerb. 
kun. I). Mikšį pravardžiuoja 
vienur kun. Mikšsis, kitur kun. 
Mikšris vadindami; dar klrur 
neužsiganėdinusi u žmogeliui i ii, 
nors jokio neužsiganėdinimo 
nei nebando priparodyti . 

Matoma, kad laisvamaniai 
be pr iparodymų iškalno, nors 
ir neišniintingiausius išsitari
nius, y ra papra tę ir priimti ir 
žmonėms skelbti. Jųjų tai kas
dieninė duona žmones be pri
parodymų bei nepriparodomo-
mis žiniomis savo skaitytojus 
maitinti . 

Gerb. kun. D. Mikšys apie 
tai, kad "l igoniui p i rma reikia 
kunigo, o ne d a k t a r o " , pasakė 
gryną katalikų Bažnyčios tie
są. Kiekvienas vaikas, mokinę
sis katekizmo gerai žino, kad 
* žmogaus dūšia yra svarbesnė 
už žmogaus kūną. Nes žmogaus 
kūnas pavirs į žemę, gi jo dūšia 
nemari, ta tai gyvens amžinai. 
Toks tai v ra katalikei Bažnv-
čios mokslas; tam tiki nevien 
tik katalikai, bet ir abelnai 
krikščionys. Reiškia, kad tas 
tikėjimas nėra tai senelių, bet 
didžiumos pasaulio žmonių ti
kėjimu ir tikėjimu r imtai mą
stančių žmonių, žmonių patai
kančių mg styti, ieškančių pri
parodymų. Vadinasi, ne kvai
lai tikinčiu. 

Meldžiu, kad M. K. Šilis, ku
ris j au matomai yra "pasi l iuo-
savęs iš savo senelių to baisiai 
klaidingo įsi t ikėjimo," gal ma
lonės pr iparodyt i , kad j is du
sios neturi Kad jei ir turėtų 
dūšią, tai kad jo dušįa y ra ma
žesnės vertės už jojo kūną? 
Kuomet, sveikutis, tuo,Lt klau
simu argumentais pr iparodys, 
ta i pripažįstu, kad M. K. Ši
lis prot ingai kun. D. Mikšio iš
sitarimą neišmintingu pavadi 
no. Žinia, " k l e r i k a l a i s " prasi-
vardžiavimais, nors ir be skait
liams " k l e r i k a l u s " ar jau ko
kias kitas pliovones suminėtu
me!, neintikrini nei manęs, nei 

PENNSYLVANIJOS LIETU
VIŲ SEIMAS. 

Neapsiriksiu pasakęs, kad 
Pennsylvanijos lietuvių vieša
sis gyvenimas y ra apmiręs. 
Retkarčiais kur teišgirsi, kas 
ten teatrą sulošė, prakalbas su
rengė, retai kurioj kolonijoj 
Lietuvai gelbėti fondai te tarp
sta, idėjinės organizacijos silp 
nai plėtojas. Visų, be abejo, 
tėvynės meilė jaučiama, tečiau 
jos darbu neparodoma. Kas 
tam kaltas? Gal ne rangumas ! 
O gal politinės frakcijos, ką 
per Jaikraštiją riejasi,skleidžia 
nepasitikėjimą fondais ir vei
kėjais. Akylas tėmytojas bet-gi 
pažymės, kad abu minėtuoju 
veiksniu randa sau lizdą Pen
uos lietuviuose. Nepasitikėjimo 
propaganda sukelia širdyje 
apatiją prie darbo ir nerangu
mas užviešpatauja. 

Reikalas tad didis Pennsyl
vanijos lietuviams nors kartą 
numesti į šalį nerangumą, pa
smerkti kenksmingą platinamo
jo nepasitikėjimo propagandą 
ir galop suprast i , kas mums ir 
mūsų tėvynei eina naudoa 
"Vienas žodis nešneka, vieno 
išmintis menka, kai du stos-vi-
sados daugiau pada rys" , sako 
poetas Jakš tas . Na, o jei mūsų 
šimtai susirinks į Pennsylvani
jos lietuviu seimą rugsėjo 1 d., 
1919 m., Malianoy City, Pa., 
tai šimtų rinktinė išmintis su
kels daug iiaujų minčių, nu
švies daug dalyku, pagamins 
praktiškų rezoliucijų. 

Tad susirinkime seimai! ko-
skaitlingiausiai. Teplaukia de
legatai ir nuo Philadelphijos ir 
nuo Pit tsburgho ii* iš vidurio 
Pennsylvanijos. Bus progos 
susipažinti su gyvais Lietuvos 
reikalais, išgirsim karštų pra
kalbu, turėsim laimę pamatyti 
ką tik iš Lietuvos atkeliavusi 
atstovą kun. Laukaitį, kuris 
gvvu žodžiu nušvies Lietuvos 
padėtį ir mūsų priedermes link 
jos. 

Valio Pennsylvanijos lietu
viu seimas! 

4. 

Tegyvuoja laisva ne prigul
iu inga Lietuva! 

D. Brolis. 

RED. ATSAKYMAI. 

Kelmui Ne\v Pliiladelpliia, 
Pa. Tamistos raštelį del Pen
uos lietuvių seimo gavome 
pervėlai. Netilps. 

jokio protingo žmogaus. Lauk 
siu p. M. K. Šilio neetiškų išsi
tarimų apgynimo. 

Jei į K) dienų negausiu at
sakymo, tai kitaip, sveikutį, pa 
kutensiu. Neišsigąsk, ne^ipra-
vardžiuosiu. 

Tėmijantis. 

ATYDA! ATYDA! 
Išlaimėjiinas Vargonėlių, dovana 

p. Antano Juščiaus, kurie buvo išlei
džiami sušelpimui Povylo Jonikio, 
bus Subatoje Aug. 2 9 d. po num. 1720 
So. r n i o n Ave. 

Pribukite, kurie pirkote tikietus. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, ~<imatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

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

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

MOTERŲ azaras 
DIEVO APVEIZDOS PAR. MOTER. IR MERGAIČIŲ. DRAUGIJOS IR VISOS 

PARAPIJONKOS. 
RENGIA 

Parapijos naudai 
B A Z A R A 

parap. mokyklos svetainėje. 
BAZARO DIENOS! 

Rugsėjo Sept. 7 , 1 1 , 1 4 , 1 8 , 21 ,25 , ir 28 
sekmadieniais pradžia 4 vai. p. p., 

' ketvergais 7 vai. vakare. 
Bazaras bus vienas iš įdomiausiu, o jo r inkoje bus visokiu, bet gėry ir naudin

gu da lyku. ' i 

Parapijonkos. 
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SV. KAZIM AKADEMIJA 
S 2601 W. Marąuette Road, Chicago, 111. 

Tinkamiausia Mokykla Lietuvaitėms 
Apart High School ir Dailės bus šįmet mokinama Business Course 

Mokslo metas prasidės Rugsėjo 2 d., 1919 m. 
Del platesnių žinių kreipkitės prie Motinos Viršininkes. 

Kam Mokėti Augštas Rendas Kad Galima Gyventi Savame Name. 
Mes turinio labai g-eru Namu kurie parsiduoda labai žemomis kainomis pag-al pasirinkime ir noro pirkiejo, 

kaip mažu nameliu taip-gi ir dideliu Namu Po visa Chicagos Miestą. Bet Ipatingai "Brighton Park Apylinkieje" 
nckuriuos parduodame ant Lengviu išlygų arba išmokiejimu, Todėl nelaukdamas nieko atvažiuok ir pamatik o 
parsitikrinsi Jog tuip yra, 

Gal išsikalbinieji jog mažai turi Pinigu? šimtai žmonių pirko nuosavybes su daug mažesniais pinigais negu 
tamsta šiandien turi bet yra laimingi ir šiandien nekurie jau turi po keletą Namu tai kodelgi tamsta bijeis? 

Gal manoti kad tollaus bus pigesni ir nusipirksite tada daug pigiaus? Taip-gi Šimtai žmonių su ta mintime 
ir-gi apsigavo, nes par paskutinius 10 'metu Ohioagoje nuosavybes pakilo daugiaus negu dvigubai, bet vis-gi Žmo
nis tikiejos, kad eis pigin, Todėl katrie lauks dar toliaus taip-gi turės mokėti dar augštesnes kainas. 

Taipgi ar ėsi ganietinai apsaugojęs savo Narna ir Turtą nuo Ugnies nes nelaime yra nežinoma nėra tos die
nos kad Chicagoj neapdegfa keletas namu, argi gali užtikrinti kad tamstos Namuosi tas neatsitiks, jeigu neturi 
arba mažai turi apsaugos? tai nieko nelaukdamas apsisaiigok tuojaus, mes apsaugojeme j Geriauses ir teisingiau 
ses Kompanijes, Kreipkities Pas : 

FANK STASULIS, 4438 So. Fairfield ave. Art i Lietuviškos Bažnyčios, 
Brighton P a r k — Chicago, 111. 

Lietuviai remkitė Lietuvius kurie yra t ikras Lietuviaiais, ir dirba del LIETUVOS ir visu Lietuviu labo. 

H?-<?«i FOR YOUR STOMAC 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas. visus aptiekoriuri. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos,, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nito 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

^iimiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiei!iiimLF:^:;iiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiig 

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

| likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
| Atsišaukite pas 

| P. Cibulskis ir J. A. Poška | 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 | 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

«« 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attomey at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Itoom 207, Tel. Central 230 

CHICAGO, ELIinrOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonai Vardą 2300 

JfISIlIIieiIlB&IIIBIIIIIIIIIlICIlIlBIlltSllllilSIIIIIIIIIflIlIlIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮjr 

( K u r Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? Į 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Graf ono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka I 
1551-155 3 C h I ca go Ave. | 

_ a m ą umvERs/a - Art l A4hUnd A m - "'••«• I 
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D R A U G A S ŠeStadienis, rųgp. 30, 1919. 

Iš Chicagos Lietuvių Kolionijų 
L. D. S. APSKRIČIO SUSI 

RINKIMAS. 

L. D. S. Apskričio susirin
kimas bu s (Labor Day) rug
sėjo 1 d., 1919., Šv. Jurgio pa-
rap. svet. 32-ro pi. ir Auburn 
A ve. Imą vai. po pietų. 

Visi delegatai malonėkite 
atsilankyti, nes p. Mažeika y-
ra jau sugrįžęs is Seimų ir iš
duos raportą. 

M. L. Gurinskaitė, 
L. D. 8. Apskr. rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Katalikų Vienybės * susirin
kimas. 

Utarninke, rugsėjo 2 d., 8 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje vietos Ka- j Town o f Lake skyriui, sako-

ka, P. Atkočaitis, P. Bliudžius, 
V. Giržadas, J . Oriunas, K. 
Kilkius, P. Kvietkus, B. Jovai
šas, K. Kamarauskas, Z. Juš
kevičiūtė, P. Lieparskaitė, D. 
Klimienė, J . Kaneius, B. La-
buckas, O. Kazlauskienė, A. 
Pakeltis, R. Nenartonis, A. Pi
voriūnas, A. Rakauskas, A. 
Šalčius, V. Rolinskas, J . Šar
ka, J . Raudonis, K. Raudonis, 
J . Skusevičia, A. Sodauskas, 
J . Steponkaitė, K. Zaromskas, 
T. Volkas. " 

Brightouparkiečiai, neuzsi-
leiskime Town of Lakiečiams 
kaip rinkime daiktų ir valgių, 
taip ir prirašinėjime naujų na
rių. Kitų kolonijų, pav. Town 
o t* Lake skyrius turi surinkęs 
600 dol. pinigais, 12 dideles dė
žes drabužių ir apie 400 narių. 

IVISATINĖS-AMERIKOS PA
RODOS VAIKŲ GERO

VĖS SKYRIAUS AT
SKAITA. 

taliku Vienvbės V skvrius tu-
rės mėnesinį susirinkinia. Visi 
delegatai teiksitės laiku susi
rinkti. 

Valdyba. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

ma, padeda draugijos. Mes ir
gi turime nemažai katalikiškų 
draugijų. Tai-gi sukruskime. 

J. K. E., rast. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

32-ro skv-
Rytoj, rug]). 31 d. Mar-

quette parke Blaivininkų 21 
kp. turės išvažiavimą. Kurie 
tame išvažiavime norės imti 
dalyvuma, tegu susirenka 1 v. 
po pietų prie parapijinės 
svet. Iš čia trauksime linkui 
minėtos vietos. 

Komitetas. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Visuomeniški kursai. 

Tautos Fondo 
riaus susirinkimas įvyks pane 
dėlyj, rugsėjo 1 d., 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio mokyklos 
kambaryje, ant 3-čių lubų. 

Visi nariai kviečiami į susi
rinkimų. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

. . Moterų bazaras. ' ' 

Visi gerbiamieji kursistai! Kur tas taip trukšmingas jo-
malonėsitt* panedėlyjo, įugsė- • markas įvyks? Xa, ar negirdė
jo 1 d., 7:30 vai. vak., Šv. Kry- jote, kad Dievo Apveizdos pa-
žiaus parapijos salėjo susi- rapijos mergaitės ir moterys 
rinkti j pamokas, kurias duos pasiryžo didelius darbus nii-
gerbiainas prof. kun. Pr. Bu-į veikti. O su vyrais kaip bus? 
v 

eys. 
V. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Panedėlyj, rugsėjo 1 d., t. y. 
Labor Day dienoje Lietuvos 
Vyčių 3b* kp. rengia šeiminiu] 
išvažiavimą į Marcjuette par
ką. Visi nariai ir norintieji da
lyvauti išvažiavime, kviečiami 
susirinkti 12 vai. ry t 0 bažnyti-
nėn svetainėn. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Panedėlyj, rugpjūčio 18 d., 
bažnytinėj svetainėj buvo su
šauktas L. R. Krvžiaus rėmėju 
skyriaus extra susirinkimas. 
Tapo darinkta daugiau į komi
siją del rinkimo aukų ir dra
bužių nukentėjusiems nuo ka
rės lietuviams. Dabar yra įga 
liota rinkti aukas ir drabužius 
sekantieji: Z. Junokienė, B. 
Nenartonis, R. Nenartonis, A. 
Banis, L Raškauskas, K Kil-
kis, J . Jaruševičių. Tiems rin
kėjams galite duoti aukas, dra
bužius, avaline ir valgius, ku
rie nesukę nda. 

Toliaus tapo išrinkta komi
sija dalyvauti šaukiamame su
sirinkime rugpjūčio 22 d. Ko-
misijon pateko B. Nenarlonis 
ir J . K. Kneheris. 

Išrinkta komisija iš keturių 
ypatų pagamini i atsišauk'ina į 
visas Brighton Paiku draugi
jas L. R. K. reikale. Komisijon 
pateko Z. Juuokienė, V. Ža-
romskaitė, B. Nenartonis, J . 
K. Eneheris. Tą patį vakarą 
prie L. R. Kryžiaus rėmėjų 
skyrio prisirašė 18 naujų narių 
ir užsimokėjo metinę mokestį 
po 1 dolierį. 

Sekantieji aukojo L. R. K. 
nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 
18 d., 1919 m.: P. Žakinas $3.00. 
Po 1 dol.: F. Barsis, J . Armo-
na$, M' Bukauskienė, N. Atroš-

I r jie turės prisidėti prie to 
darbo. Nors ir yra užvardintas 
* * Moterų bazaras," vis-gi ne
pamiršime ir neprašalinsime 
nei vyrų. 

Tas trukšmingas jomarkas 
įvyks rugsėjo 7, 11, 14, 18, 21 
ir 25 dū. Tai visi: seni ir jau
ni iš visų kolonijų i minėtąjį 
jomaiką. Ten pamatysite viso
kiu daiktu. 

Beje, griež orkestrą. Jauni
mas galės pasišokti, o seni pa
sidžiaugti^ 

Lžganėdinu jūsų žingeidu
mą, turiu vilti, kad nepamirši
te atsilankyti. Nesigailėsite at
silankę, o apleidę klausysite ki
tų, galvas nulenkę. Visi tat 
traukini bazaran. 

Mergaitė. 

MOTERIŲ SĄJUNGOS 1MOS 
KUOPOS SUSIRIN

KIMAS. 

.Moterių Sąjungos 1-ma kuo
pa turėjo savo extiąVsusirin
kimą panedėlyj, 25 d. rugpjū
čio. Šv. Jurgio salėj. Susirin
kimo tikslas buvo—plačiai ap
kalbėti busimąjį parap. baza-

•J komisija sutvarkimui da
lykų pateko sekančios: p-nios 
A. (iilienė, O. Ramanauskienė 
ir S. Lesčiauskienė. Darbinin
kės, kurios pasižadėjo dirbti 
bazare sekančios p-lės: O. Vaši 
liauskaitė, Atkočailė, Balčaitė, 
Galkaitė, p-nios Gilienė, Ra
manauskienė, Baltaduonienė. 

P-nia A. Nausiedienė apsiė
mė nupirkti reikalingus daly
kus del aptaisymo budos. Mot. 
Sąj. kuopa šįmet bazare keti
na ką nors nepaprasto turėti. 

Taigi atsilankusiejį neuž
mirškite užeiti į " K a u n ą " pas 
Sąjungietes, o tikrai nusiste
bėsite. 

Sšjungietc. 

Pirmutinis rūpestis kiekvie
nos motinos yra jos vaikai. 
Ju gerovė apeina ją labjau už 
viską pasaulyje. J i trokšta, 
kad jie butų tiek tvirti, tiek 
puikus, tiek laimingi, kiek jie 
kuodaugiausiai gali ir ji ne
sigaili didžiausių pastangų, 
kad tik jiem suteikus visas 
tas palaimas. Vienok, daug 
moterių neturėjo progos iš
mokti kaip būti gera motina, 
vien tik meilė neduos vaikams 
visą tai,ką me s jiems norėtume 
duoti. Jie turi gauti išmintin
gą dažiurą, atsakantį valgį' ir 
patarimą geriausiuose sveika
tos inpročiuose,* kad užtikrinus 
jų vystymosi ateityje j tvirtus, 
pasiturinčius šios garsios Res
publikos ukėsus. 

Tatai, motinos tu r eiti dabar 
mokyklon pas patyrusius, ku
rie parodys geriausį būdą mū
sų vaikų gerovės atsiek imui. 
Tokie patarėjai bus galima ra
sti Visatinėje-Amerikos paro
doje, gi įvairios progos bus 
suteiktos visų tautų moterims, 
kad išmoktų geriausių vaikų 
auklėjimo budy. 

Bus daug prakalbų Kolize-
juje nuo ;>(). rugj). iki 15. rūgs. 
kaip vyrams taip moterims, 
kurie trokšta suteikti savo vai
kučiams geriausią laimės bei-
sveikatos progą. 

Išmieruosiuie ir pasversinie 
vaikus ir parodysime ar yr i 
atsakąs vaikų tobulybės reika 
lavinimus. 

Pamokjsime motinas kaip 
penėti vaikus, kad jie gerai 
tarptų; kiek jie turi žaisti; 
kmk tyro oro; kiek miego— 
kail atsakančiai augtų. 

Nepaprastos ypatybės. 

Įvairių tautų kalbėtojai kal
bės apie vaikų gerovę kasdieną 
tarpe 11 .ir 12 valandos nuo 
didžiosios pagrindos Kolizėju-
me. 

Subatoje, rūgs. 6. bus vaikų 
gerovės diena ir garsus kal
bėtojai kalbės apie visų tautų -
vaikus. 

Bus duodami paliudijimai to
buliausiam kiekvienos tauto? 
vaikui žemiau dvieili metu am-
žiaus randančiuosi parodoje, 
gi vaikai, atnešti prie vaikų 
gerovės stoties, ant pirmų grin 
dų bus pasveriami, išmeluoja
mi ir gaus valdišką paliudiji
mą, rodanti jųjų padėjimą. 

MARĖ DAMIJONAITIS 
Parodoje patarėja. 

£ X T R A ! ROSELAND'O GYVENTOJAMS 

Milžiniškas VISŲ šventų parapijos 
Ned. Rugp.-Aug. 31'19 4 Gardners Parke 

Pradžia 1 vai. po pietų iįjjįjį 123 St. ir Michigan Ave. 

Įžanga 30c. Vaikams dykai. 

Amerikos ir Lietuvos pilieėiai. Meldžiame atsilankyti visi seni ir jauni pakvėpuoti tyru oru ir pašokti nau
jus lietuviškus šokius. Griež muzika ką tik pargryžusi iš Paryžiaus. 

Dainuos Choras Visų Šv. Parapijos po vadovyste p. V. Niekaus. 

Primename taip pat kad mūsų parapijai paaukojo lotą p. F. Jogminas, Real Estate 112112 Michigan ave. 
Turintieji loto serijas meldžiame sugrąžint Nedėlioję 31 d.Augusto, 10 vai. ryto į Komiteto ofisą. 

Visus širdingai kviečia į pikniką 

Klebonas ir Komitetas. 

iimiimimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiu 

Jus galite siųsti dabar maistą ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon 

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai. 

Yra du būdu siųsti pagelbą. Jųs galite sutaisyti savo siuntinj arba pirkti bile viena visokeriopos 
kombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramones Bendrovė ir ji juos pasiųs sulyg jusu 
nurodymo. , 

d eigų norėtumėte sužinoti kaip patiems su
pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no
rėt uniėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovė pristatytu jusu giminėms ir drau
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že
miau paduotą kuponą:— 

Jeigu jus norėtumėte sužinoti, kai]) nupirk
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys i bi
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra
monės Bendrovė, išpildykite ir p i siųskite 
žemiau paduotą kuponą:— • 

Lithuanian-American Trading Co., 
6 West 48th St., New York City 

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelios į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa
klausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų. 

= 
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Vardas 

(JaUės adresas 

Miestas ir Valstija 

PIGIAI PARSIDUODA!! 
2-ju pagyvenimų, 5 ir G kambarių, 

geroj vietoj, geras namas, raudos 
$40.00 j mėnesį. .$480.00 j metus, na
mas vertas $4,000.00, turi būti par
duotas greitai. Prekė šio namo tiktai 
$2,600.00. 

3-ju pagyvenimų niuro namus, ge
rame padėjime 1 pagyvenimas 5 
kambariai ir 2 pagyvenimai po 6 
kambarius maudynes, gazai ir kiti 
parankumai Geroj vietoj, netoli "bul-
vardo" Kandos $50.00 j mėnesį. 
$600.00 j metus. Preke $5,000.00. 

4-ju gyvenimų, beveik naujas mu
ro namas, pabudavotas ant 2-jų lo
tų viską* geriausiame padėjime, pe
čiais apšyldomas. Randos neša $1,-
152.00 j metus, šis namas labai ver
tas $12.000.00. Parsiduoda tiktai už 
$9,600.00. 

Apart šių namų mes tur ime ant 
pardavimo daug visokių "properčių" 
ant lengvų išmokėjimų. Jeigu nori 
išgelbėti $1,000.00 arba daugiaus prie 
pirkimo naino, tai pirmiausia pama
tyk mus. Mes duosime adresus lietu
vių, kurie pirko per niusų pataryma 
ir jie visi yra mums dėkingi ir už
ganėdinti. 

Namai, kuriuos mes parduodame 
randasi gerose vietose, ir mes gva-
rantuojame kad ateinančiuose metuo
se už tuos pačius namus reikės mo
kėti po $1,000.00 ir daugiau. Skubin
kite dabar namus pirkti t iktai žino
kite kur ir pas ką ateiti. 

SAMUEL BURNS & JOSEPH 
J. SZLIKAS 

5433 So. Halsted St. 
Phone Drover 824 

J. Szlikas gyvenimo vieta, 3246 
So. Halsted St. Phone Drover 
3514. 

= Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Ivašvkite aiškiai ir adresuokite 5 
= * - S 

Lithuanian-American Trading Co., 
| 6 West 48th St., New York City § 
~l'liĮ!!M11^ 

PRANEŠIMAS. 
Pagrįžęs iš Francijos Clii 

eagon laikinai priiminėju li
gonius savo pagyvenimo vie 
toj 3125 W. 38 Str. arti Ke-
dzie Ave. Kaip greitai bus 
gatava, atidarysiu ofisą ant 
pietvakarinio kampo Lea-
vitt ir 22Tros gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va 
kare. 

DR. S. BIEŽIS, 
Telefonas McKinley 4988 

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS 

! 

AŠ, ADOMAS A. KARAJLALSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 m^tus, nuslabnejcs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjicriah. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimus viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagclbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai p&gelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti , gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krut inę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkoju Salutaras mylistų gre-
radėjui ir linkiu viseiras savo draugams kreipties prie Salutaras : 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J . Bal t renas , Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone C'aual 6417, Cblcago, I1L 

—U 

Dabar yra patvir t 'n tos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
1540 YV. 47tn St., Chicago, UI. 

m 

DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PEARL QUBEN KONCBRliNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAiO 
MUSTJ krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame ųž žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. 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 " 
'. Z*> -^ 



Šeštadienis, rugp. 30, 1919. i 
D R A U G A S 

• • • • t a n ą " • • • s • * 
» 

I L ž I N 
N 

: 

Labdaringos Sąjungos 8-ta kuopa 
Ned. Rugpiųčio-Aug. 31d 1919 

44 IR FAIRFIELD A VE. BAŽNYTINIAME DARŽE 
PRADŽIA 3-čia VA L. PO PIET 

JŽANGA 30C. PORAI, PAVIENIUI ASM. 25c. 

Esate visi kviečiami nuoširdžiai atsilankyti koskaitlingiausiai visi be skirtumo, 
seni ir jauni, nes kas atsilankys neužmirš niekados,nes bus visokių pamargmimy 

ir juokų. Taip-gi bus praizai ar dovanos: 

1-ma dovana 3 .00 vertes del motery, 
2-ra ,, ,, 2 .50 vertes del vyrų, 
3-čia ,, ,, 1.50 vertes merginoms, 
4-ta ,, 1.00 mažoms mergaitėms, 
5-ta ,, ,, 1.00 Vaikams. 

Dar esate kviečiami visi kaimynai kad nepamirštumet pranešti savo gimi
nėms, draugams, draugėms, ir visiems pažįstamiems, r e : y;z',\ atsilankymas su
šelps labai daug našlaičiu, o kas neatsilankys gailėsis, nes tokios progos nebuvo ir 
nebus. 

Vadovaujant p-nui P. Atkošaičiui gnež puikiausia muzika visokius lietuviš
kus šokius. Jeigu tą dieną butų lietus, tai piknikas bus ant rytojaus Labor Day. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
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Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. Prie .šios progos \viigkiin° 

nartvviškumo: pasirodykrit 
t : Luini. Saj. 3 kp. laikytame ; tautiečiais, o ne laisvamaniais 

susirinkime nutarė surengi i ir katalikais, kad neužsitrauk-
•*Ta^: d a y " Cicero nuostoly j ir ; tuuu'in sau godos. 
surinktas aukas paskirti Tarp-i jonas Mikolainis. 
tautinei Kataliku LalHlariij] 
Sąjungai. 

Buvo nutarta surengti vakTv 
ra prieš Adventus. Pasifo- šioje kolonijoje lietuviai kas 
džius, kad visos Ji s iki tara j kart labiau pradoda susiprasti. 
laikui užimtos, vakaras aii ii - ' |», Įklausiusioji prie bainbizi-
tas po Kalėdų. Vakaro polnas ; , l r s kirkužos persitikrina, kaip 

Lal>. Saj. naudai. j jū> yra suvedžiojami ir išnau-

WESTVILLE, ILL. 

Keista atrodo man viena 
dalvkas. Katrie šelpia ir romia tad suprato savo klaidas i»v-
Labd. Sąjunga, iš tu mažas 'vontojai pradeda grižn prie 
nuošimtis nelaimei ištikus n i-

(iojami vilku avies kailyj Iv 

tiek Dievas jo nepapenės; po 
koliipiienu rasim kai}) laliį su
sirangiusį negyvą. Plieno ite-
jvklu darbininku akys geriau 
mato per pakaušį negu iš prieš. 
Jeigu man reiktų eit dirbt plie
no pabrikan, tai eičia Bagoeiui 
langu daužyti, kad i n dėt u ka
lėjimai). Ten daug geriau, nes 
ten nereikia dirbti , o valgyt 
duoda, o kada juodos kavos di
deli puodą išsidroži, tai taip ge 
rai nušveičia vidurius ir svei
kas sau. Seiliaus buvo niil/i 
nai, bo dirbo sau, o dabai- žiū
rėkit kokie (rodo į save) ūžta;, 
kati dirbam kitam už algąM. 

Turėeia atsakvmu ir visus 
užmetimus, bet gaila vietos 
laikraštyj. Tegu patys skaity
tojai padaro išvadas, ko vertos 
yra bolševiku prakali) »;>. 

Vietinis. 

P^šjCOJIMAL 
Reikalauju dreiverio (Šoferio) ku

ris gerai žino Brighton Parko, apie-
linke. (Jeru užmokestis. Atsišaukite. 

Krsulctdiy Laundry, 
1840 S. Hermitage. Ave. Clikago. 

Paieška u Juoznpo Synkaus paei
nančio iš Užventy. Tūrių labai svar
bų reikalą. Atsišaukit tuojaūs j 

"Draugo" Administracija, 
1800 \V. 46 Str. Oiicugo. 

(P . B.) 

Paieškau savo brolio Juozapo Pil
kis, teko man jo vardas matyti 
"Drauge", bet adreso nebuvo. Taigi 
jis pats arba kas apie jj žinote malo
nėkite pranešti sekančiu adresą: 

Franccs Pilkis. 
(Po vyrui Getman) 

R. H. 3 Kast IHuff Tekiu, 111. 

SO. OMAHA, NEBR. 

;a;.uyeios, kuria Įstato Kris-
kalauja pašelpos. (ii iie. kurie jtus, o ue žmonės, vaduodaniiesi 
vietoj remti labdarybę ir ju!-! puikybe. " Kuui^užiui" visur 
dyti Dievo prisakymus, veik'-'-j karši a. Kada Jonas !*oška, 
jus šmeižia ir drabsto purvais, 1 laikydamas prakalbas pakvie- j Lietuviu Raudonojo Kryžiaus 
tokie tankiuusiti atsikreipia. I U- į diskusijas, "kimi-ružis,' rėmėjų skyriaus veikimas. 

ANT PARDAVIMO. 
PARSIDUODA. 

(JrosernO su visai intaisymais (for-
nisiais). 
J."»:i7 S. Paulina St. Chirago. 

žinoma, neturėdamas mokslo, 
neišdrįso stoti viešai ir pasiro 
dyti, jog nieko nežino. J is ma
nė tuomi išsisukti. Nepavyko. 

taip darykim kaip ūkininkas j Kalbėtojas, Jonas Poška, suti-
kad daro: pirma sėja, o pa>kui j ko eiti i jų kirkužę ir darodyti 

prašydami pašel|M>s, šauk<-:a-
mi "broliai lietuviai ir katali
kai, gelliėkit." 

Tai-gi broliai ii* seselės, i,,;-

pjauna ir turi naudą. tenai, kuo jis yra. Pabijojo 

HART, MICH. 

J. Mikolainis. Į 'kunigužis" ir į diskusijas no-
įsileido. Ir ar ne keista! Koks
ai gali Imti kunigas, jeigu ne-
3 'Įrišta stoti i (tiškusi įas su 
svietiškiu moksleiviu.' 

Rugpjūčio'24 d. L. \i. K. rė
mėjai turėjo šeiminiu! išvažia
vime i Lake 3Iana\va park. Pa
plaukiojus po tyrą ežero van
deni, pasilinksminus, apie (i 
vai., susėsta užkandžiauti. Su
sėdus visiems apie " s t a l u s " Ir 
užkandžiaujant, pirmininkė, 
ponia Oleclmavičienė, paaiški
no tikslą L. Raudonojo Krv-

i . . * . . . 
jžiaus ir kaip mes lietuviai tu 

LABAI DIDELIS 
B Ak JENAS. 

Parsiduoda :< hil>,i augseiu mūri
nis narnas 6 pagyv. po 4 ir 5 kam
barius labai geroje vietoje ant 
Bridgeporto .preke $8500.00. 

C. \Villiums, 
:> 1 r* I s«>. Ha I (.d St.. Chk-ago. 

Pirmas Didelis PIKNIKĄ 
Lietuviško Pašelpimo Kliubo 

Panedelij 1d . Rugsėjo 1919 
Darbininkų Dienoje (Labor Day) 

Leafy Grove (Blinstrupo dr.:Le Willow Spring-, 111. 

Pradžia 10:30 vai. ryte. įžanga 30c ypat. 
Gerbiamieji visi meldžiame bukite ant šio Pikniko, 

nes bus vienas iš gražiausių. Praleisite linksmai laika. 
Pasarga: Važiuokite iš visų dalių miesto-iki Archer 

Ave. Paskui paimkite karus su parašu Archer—Cicero, 
važiuokite iki sustos, o ten paimkite Willo\v Springs ka
rus iki daržui. 

Kurie norite važiuoti su troku iš West Pullmau'o, 
tai visi susirinkit j Lietuvių Svetainę 11946 Jlalsted st. 
.«) vai. ryte, o iš ten yra paimti Kliubo trokai. Užteks 
vietos visiems. Kviečia KOMITETAS. 

Dr. A. R. BlumenthaI D. Dj 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos - nuo 9 iš ryto iki' 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4619 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4S17 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 \V. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Tai žmonės, girdėdami ta vis
ką, patys pntvrė kas tai per 
paukštis tas m'-^ile^iii'kns Vi
siškai nustojo ė j ' i kirkuže, 
kiauše jo ••spyėiu.''* 

Ex-Nezaležninkas. 

Didelė paroda, arba C'ounty 
Fa i r v ra rengiama inusu kai-! Klebonas, kuu. L. S. lirigiua-.' rim darbuoties del lietuvių, ka-
me. Prasidės rugsėjo 1"> d. i r luas, paualiaus, sutiko statyti i rės suvargintu. (Jerb. kuu. 
tesis ištisa savaitę. Bus suve-; maža vaikuti, priėjusį šiais, Oleelmaviėius, stiklą gerda-
sta visokie "-vvuliai, suvežta nietais prie pirmosios Sv. Ko-imas naminio lietuviško mi-

daus, linkėjo Lietiniai kogrei-
ėiausia Įgyti laisve. Pavalgius, 
pasišnekuėiavus vėl žaista 
tautinės žaislės. Saulutei nu
slinkus už mišku, lauku, visi 
linksmus patraukė namų linkui. 

L. Kaud. Kryžiaus rėmėju 
skyrius Šauniai darbuojasi: 
renka drabužius, mezga svede-
rius, autos. Darbas eina pasek
mingai. Nariu skvrius turi 
apie 50. [*asidarbavus p-niai 
Oleehnaviėionoi, nupirkta iš A-
merikos- Raudonojo Krvžiaus 
oi) svarų vilnonių siūlu už 15 
dol. Paskui dar gavo veltui 100 
svaru vilnų. Tai nemaža dova-

javai, padarai, mašinos, nu- j mumjos, su tuomi ••ku-igu i 
džių vaisiai, daržovės, kokia< [diskusijas. Ir vaiko pabūgo. 
tik ūkininkai užaugina. Paroda 
bus mušu kaime, lietuviu apgv 
ventame Jlart, Mieli. 

šįmet mūsų kampelyj javai 
gan gerai užderėjo. Kviečiai 
davė apie 33 bušelius iš bušelio 
sėjos. Rugiai apie L}0 bušelių: 
kukurūzai (kornai) labai gori; 
tankiai po 12 iki 15 pėdų aug-
šėio; galvos didelės, turinčios 
grudų -po 700. Viskas brangu, 
(iera karvė apie $100. (iyva 
kiaulė—svaras 19c. Bulvių bu 
šelis $L\IM>. Arkliai nebrangus. 
(jeras darbininkas $S0.(h). 

Amerikos Ūkininkas, 

PADARYK LIUOSA LAIKA 
NAUDINGŲ! 

Oras atvesta tai liuoba laika ne
praleiskite lie naudos. 

Mums reikalingi Clileagoj visose 
kolonijose vyrai energingi kurie no-
rėtij užsidirbti vakarais ar šiaip liuo-
sų laikų. Geras pelnas, informacijas 
galima gauti klausiant per lai.ška sej-
kančių adresų: 

Wm. D. Murdock & Co. 
J. Mozeris, Sales Mgr. 

1130 S. 49 Ave. 
Cicero, 111. 

arba nedeldleniais atsišaukite ypa-
tįškai j lietuvių skyriaus ofisij: 
4D80 Archer Ave. nuo 12 iki G po 
pietų reikalaukite 

J . Mozcrio, Sales Mįjr. 
.. 

ELIZABETH, N. J. 

Socijalistų prakalbos. 

•:•: 

PRANEŠAME CHICAGOS 
IR APIELINKĖS LIE

TUVIAMS. 

Kada neišsižadėjusieji tėvy
nės pradėjo rupinties tautos 
reikalais ir teikti pagelbą išba
dėjusiai Lietuvai, sujudo ir 
inusŲ- tautos nuotrupos. Per ina Amerikos Raudonojo Kry-

Box %, Har!, Mieb. dvi dieni, t. y. rugpjūčio 17 inžiaus . 
! 1S d. buvo surengę "mis i jas ." j Turime keletą moterių ir 

CICERO, ILL. Parsikvietė tūlą Jukelį.Htai ką 
j u draugas papasakojo: "Lie-

Dieninės prieglaudos vaiku- tuvos kunig. Vytautas, tai pir-
ėiu susirinkime, laikytame rug- inutinis Lietuvos pardavikas; 
piuėio 18 d. nutarė kreipties į 1,300 lietuvių pavedė Kroko-

. • . . 1 • I 1 v • 

draugijas, kaip ir j pavienius 
asmenis, kad prisidėtu pinigiš-
kai prie pataisymo tos įstaigos. 
Duokim sau, geriau yra užlai-
kvti namas del vaikučių, o mo

vos vyskupui baudžiavom Si 
lietuviu valdžia,tai siena,už ku 
rios tupi visi buržujai. Tik vie
ny kunigą lietiniai turi, o tuo 
v ra Strazdelis. Uusijos kuni-

saugios 
linas leisti dirbti, negu kad gaikšėiai arė, o kunigaikštytės 

išsikandino vien dėlto, kad ne
mokėjo šlebių užsisegi. Ban-
kieriai laikraščius panlavl •.••jo. 
Dzūkai Lietuvą paliuosavo iš 
ponu. Dr. šliupas su kum Tu
mu apsikabinę pasibučiavo. 
Grigaitis pražilo ir prapliko, o 

motina, neturėdama 
vaikams vietos, priversta butu 
būti namie ir tada reikėtų mai
tinti ir motiną ir vaikučius. 

Katra moteris ar mergina 
mylėtu darbuoties prie vaiku 
ėią,-malonės atsišaukti pas pfr-
mininką, p. Fo>anką, Darbi
ninkų Užoigoj, kampas 10-to.-
gatves ir 50th ave. 

mergaičių, kurios pašvenčia vi
są savo atliekamą laiką mezgi
mui. Megzti susirenka kiekvie
na ketverga i klebonija. 

Patartina kiekvienai lietu
vei ir lietuvaitei prisidėti prie 
to prakilnaus darbo. 

Atminkime, kad ateina žie
ma, o mus broĮiai ir sesutės ir 
seni tėveliai neturės kuo prisi
dengti. Tai-gi paaukokim nors 
savo darbą. 

Kiekvieno So. Oinahietė mo
teris ar mergina lai paima vil
nonių siūlų, kurių yra tiek pa
aukota A. K. Kryžiaus, į tenu 
mezga nors po vieną svederį ar 
porą auėių. Tokiu būdu nema-

socijaliznio neišmoko Išvežk žai savo broliams, sesutėms pa
maldingiausi kunigą į Aprikos gelbėsim. 
tyrus, kaip jis n#»im«l*, o vi»j M. Lauioki6tė. 

Kad mufojame ir šiaip ex 
preso visokius darbus atte
kame gerai ir greitai. Kreip
kitės P a s mus: 

F. ŠEMETULSKIS IR 
T. JANKAUSKAS, 

1735 W. 47 St., Chicago. 
Telefonas Boulevard 3386 

įj 
S. D. LACHAWICZ 

EXTRA CICERO 
krutamieji paveikslai 

Iš karės lauko bus rodorai .1 diena Rug. — Sept. Labor 
Day 14-tb St. Theater Cicero. Vėliausi paveikslai iš karės 
lauko. 

Yelij Lietuviams atsilankyti ir pamatyti kaip mušu tė
vynė Lietuva stovi šiandien nepraleiskite, šios puikios pro
gos. Kurie neatsilankysite užtikrinu gailėsitės. 

P. Grikšas. 

Telefonas Pul lman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS III 
CHlI t l KGAS 

Ofisas 11719 Mklii|r:in A*e. 
Adynos 8:30 iki 9 išr į to — 1 iki 
2 po r 'e tų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis .nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. O. VAITUSH^ O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas 
svetimtaučius 

ir mokėti dau
giau. Egzami
nuoju Akis ir 
teisingai pri-
renku akinius. 
Jeigu esi ner-
vuotas, skauda 
galva arba gal 
va sukas va
liuojant gatve-
kariu, kreivos 
akys arba kiti 
keblumai. Ypatinga doma atkreipia
ma į vaikus einančius mokyklon. Pa
tar imas dykai. Valandos nuo 11 ryto 
iki 8 vai. Nedėliomis nuo 9 iki 1 po 
piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Oppenheimer krautuve. 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2 911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

» — 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—8. 

Telefonas: Boulevard 3180. 
Rezidencija: 4 515 So. Wood St. 

Telefonas: Yards 723. 
& • • • » • • • • • » » » » » • • * * - - - - - » » ' " 8 l 

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Michigan Ars . 

Rezidencija 10731 So. Michigan At 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietį 
iki 4; « iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

•»: 

f DR.LE0AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1020 *« TT-* t"'T ''» f-**-%fn 
Kalba iiciuvio^a^, iu,i»i>>aiu u 

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

vakare Tel. Canal 4367 

Dr.M/LStrikolis 
LIETUVIS 

GYT>YTOJAS IR CR1RLRGAA 
1757 W. 47th St., Chlcago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

G I D O VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

• K 

: • : -

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kcrto 82-ro St., Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIKlIHIlIlIlilIilIlIlIlIlIlIlIlII 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chica^a 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. RO T H, 
Rusas gvdytojas ir chirurgas 

:>1" • ',,;i.^v.io ^iolciiškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Culcago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—2 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

miiiiiiiifiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Lietuvys Grabori;:s patarnauju, 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, BĮ. 
Tel. C*u*l 2199. 

*•*• 
t BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyrų ir Jacnų Vaikinų padirbti 

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augSčiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKDON. 
1415 S. Halsted St., Cuicago, UI. 

įsteigto 190^. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandcs: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimą 

4712 SO. * ASHLAND AVENUE 
srtJ 47-tos Ootvos 

X—~ 

»> 

m-

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeeulmas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

K ~ ^ 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHIOAGO, HiLINOIS 
T?lrfonas Vards 5032 

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

W » « m « » i » t m~~>m~ m m m • • • % 

Uždirbk 
35 iki *50 
į savaitę J 

Kirpcjiai ir kriaučių! yra reikalau
jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
j t rumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Speeijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
190 N. State Str. 

Rarap. Lake Gąt. 4 lubos 

/ 
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MILŽINIŠKAS SV. JURGIO PARAPIJOS 

Prasidės 31 d. Rugp.-Augu s t 4 vai. p. p. 
Salėje ir Kieme, 32ras PI. ir Auburn Ave., Chicago 
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Kas ten bus? Ten bus perstatytas -- Kau
nas, Vilnius, Nemunas, Žemaičių Kalvarija, 
Liepojus, Sidlava, Seinai, Trakai, Chicaga ir 
Bridgeportas. O kiek ten bus juokų ir visokių 
žaislų, tai jau niekas ir apsakyti negalėtų. 

Siš 

Griež pu ikus benas ir o r ches t r a p e r visą laiką. Je igu kas nenorės 

žaislu, tas galės muzikos klausytis . Visi ruoški tės ir pinigus taupyki t . At~ 

s i lankydami netik k a d nepragrais i t b e t d a r išgraisit. Je igu neatsi lankysi tai 

buk užt ikr in tas k a d pragrais i . 

Komitetas ir Klebonas. 
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P I E T U O S E . 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, amerikonų darbininkų. J ų vi-
įsas veikimas ir propaganda 

Šeštadienis, rugp. 30 d., | koncentruojasi 
Šv. Rožė Limietė. j bininkų tarpe. 

Sekmadienis, rugp. 31 d . , |da tinkamą 
Šv. Raimundas. dai dirva. 

DOVANOJA TAFTĄ. 

svetimšaliu dar 
Ten jie atran-
avo propagan-

! 

Pirmadienis, rugsėjis 1 d., 
Šv. Lupas. Verena. 

Antradienis , rugsėjis 2 d.. 
Šv. Steponas, kar . 

SUSEKTA ARSENIKO NUO 
DŲ KAVOJE. 

Svarbiausias šiandie ju tik-
slas sukurstyt i darbininkus 
prie riaušių prieš vyr iausybe 

Nebus lengvas daiktas at
eityje sutvarkyt i tuos ncnuora-Į 
inas. liet kongreso pravesti I 
priešanarebistiniai istatvmai f 
ims virši.i. 

Iš Lousiana valstijos Chica-
gon atkeliavo plantacijų ir 
biznierių komitetas su tikslu 
kalbinti juodus darbininkus 
gryžti i pietus, kur jie labai 
reikalingi. 

Komitetas sutinkantiems 
juodukams apmoka geležinke
liu kelionę ir tenai užtikrina 
darbą. 

Pasakojama, kad daug juo
duku tuo pasinaudos. 

Tenka p in ige i r kit iems turt in
giems žmonėms. 

Pateisinti restorano darbinin
kai. 

AMERIKA RAGINAMA 
GLOBOTI T U R K I J A . 

UŽMUŠTI IR SUŽEISTI 
AUTOMOBILIU. 

mirė 
!4.*>:5 Diversey pkway. 

Pavojingai sužeista Sarai" 
Sulan-e , <> metu. 195b* \V. L»3 
pi. 

UŽ R A S I N E S RIAUŠĖS AT- j 
SAKO MIESTAS. 

Hardv restorane, 7 So. 
AVells gat., kur andai po pietų 
ir vakarienės susirgo daugelis 
'žmonių, kavo s katile a t ras ta 
arseniko nuodų. 

Policija tuo ja us išklausinėjo, 
ištardė restorano darbininkus. 
I r visus pateisino. Tarpe anų 
nei vienas neatrastas intaria-
nias. 

Po šito detektivams Įsakyti 
ieškoti p iktadar iu . " I Rasinių riaušių metu Cliica-

Miesto chemikas paaiškino, '#oje žmonėms padaryta labai 
kad kavos kati lan indėta dau- ;laug materijaliu nuostoliu. 
gelis nuodų. Nuo ju galėjo žu- Nukentėjusieji dabar Į teismus 
ti daugelis žmonių. paduoda reikalavimus, kad 

Bet kad viskas pasibaigė tik miestas atlygintų padarytus 
susirgimais, tai ariu tai aplin- nuostoliui*. 

d i kas yra miestas . i;. 
išsileidžia vandenyj. Nuodai visi miesto gyventojai. Šitiems 
nugulė ant dugno ir nebuvo prisieis išsilėšuoti už dauge-
laiko jiems išsileisti. lio išdykėlių nesusivaldymą. 

Policija yra nuomonės, kad 
tai bus industrijalistų darbą-. MĖSA GEROKAI ATPINGA. 
Nesenai juk industr i jal is tai! 

j ^ t o r a n ų darbininkai buvo Bet krautuvininkai nenori nei 

Angių kariuomenė apleidžia 
Kaukazą. 

New York, rugp. 29.—Vakar 
čia paskelbta mirusio nesenai 
milijonieriaus Andrew Carne-
gie testamentas. Sužinoma, jog 

j miręs palikęs apie 35 milijonus 
' dol. tur to . 

Visos nejudomos nuosavy
bes, dailės rinkiniai ir visokie 
naminiai daiktai palikta miru
sio moterei, Mrs. Carnegie. 

.Metinės pensijos $10,000 pa-
skirta buvusiam prezidentui 
Taftai i r ]>o $5,000 Mrs. Tho-
mas Preston, buvusiai Mrs, 
(Jrover Cleve'land, ir Mrs. Tfie-
odore Koo.sevelt. 

f a ippa t $10,(MM) metinės pen-
Autoinobiliaiu suvažinėtas iri P a i TŽius , rugp. 29.—Angly*Bijos*palikta Anglijo 

\ViUiam" Burdami) im4u. I k a r i l l 0 i m ' n ( * ' «P|fW*ia Kaukazą * r u i L{uy(l VtVOrg~ 
p re m j e-

ULTIMATUMAS P L I E N O 
KORPORACIJOS VIR

ŠININKUI. 

ir apylinkes. Visų ten apskri-į Pagaliau* visa eilė pinigų pa-
ciu armėnai paliekami be j o - ' l i k t a į v a į r į oms viešosioms įs-
kios globos, turkų malonėje. taigoms. 

Taip ėia pranešė Amerikos ' 
pašelpos komiteto art imuose 
Rytuose direktorius Arnold, 
simrvžes iš Londono. J a m Lon-
done buvo pasakyta, jog Ang
lija negalinti ilgiau palaikyti 
savo kariuomenėj Armėnijoje. 
Anglija apsiima palikti ten 
dalį savo kareivių nors per tr is 
sekanėins mėnesius, kol Ame
rika ten nepristatysianti savo 
kariuomenės. % 

Arnold Konstantinopolį bu
vo apleidęs pirm trijų savai
čių. J i^ neatmainomai stovi už 
, i, kati visa Turkija, kaip 
K. ropoję, ta ip ir Azijoje butų 
kontroliuojama talkininkų. 
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TIESUS PATARNAVIMAS IŠ 

Didmiesčio į Milwaukee 
The Chicago North Shore 
and Milivaukee Railroad 

Tai Kelias Patarnavimo 
Visi plieno trukiai randasi dabar didmiestij . Limited t rukiai su

stoja ant Adams ir VVabasli kiekviena valanda nuo 5:37 išryto iki 
11:37 vakare. ^Pasažieriai gali gauti t rukius ant sekančiu stacijų: 

^pienavę sunaikinti restoranu-, 
kurių darbininkai nesutinka su 
radikalų pažiūromis ir nepaky
la st reikan. 

Bet tai tik spėjimas. 
H a r d y restorano darbiniu 

kai nepriklauso jokiai unijai. 
I r niekas nekuomet nesisten-

klausyt i apie tai . 

i1 

Mėsos kaina abelnajam oer-
davime kasdien puola žemyn. 
Bet krautuvininkai nenori nei 
klausyti apie tą atpigimą. 

Smulkieji k rau tuvmiukr : 
šiandie visokia mėsa 2,ali pirk-i'"1 

gė jų pat raukt i unijon. T a i p . t i pigiau. Bet tą mėsą vmo-
tvir t ina restorano savininkai, "ėms pardavinėja senomis ka i - ! " 1 0 ) 0 U ** s a l * 

Taigi organizuotiem s radi- nomis. 
kaliams darbininkams nebuvo ' Kai-kurie " gal voč ia i " pasą -
pamato su nuodais kesinties. koja, kad, girdi, tasai mėsos 

Nuo geriamos restorane ka- papiginimas šiandie nepalie-
vo susirgo kelios dešimtys 'ėių* smulkiųjų krautuvininkų, 
žmonių. Bet visi susirgusieji i Bet žinovai tvirt ina, kad 
sveiksta. krautuvininkų širdys " s u 

minkštės iančios" ta ip greit, 

Sulig Arnoldo, kol Turkija 
bus suskaldyta į dalis, tą visą 
šalį turėtu paimti kontrolėn 

2 *. I 

Suv. Valstijos. Ir jei tas, sako, 
greitu laiku nebus padaryta , 
tuomet tenai busią pakeltos 
baisiausios skerdynės krikščio
niu. 

i . 

Arnold sako, jog tik vieno 
žmoniškumo žvilgsniais Suv. 

;ti,jos turėtų paimti savo 

VVashing-ton. 'rugp. 30. — 
Kaip tik parvyko iš Europos 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas (iompers, tuojaus 
tos Federacijos viršaičiai pra
dėjo svarstyti įvairias darbo 
problemas, pakilusias pasta
raisiais laikais. 

Pirmiausia ap ta r ta plieno 
dirbtuvių darbininkų stovis. 
Kiek sužinota, Federacija pa
sius ult imatumą plieno korpo
racijos viršininkui Gary, kad 
jis būtinai asmeniškai pasima
tytų su darbininkų komitetu 
paskirtuoju laiku. 

Ki ta ip plieno korporacija 
susilauks darbininkų streiko. 

V O K I E T I J A A P K R A U S MO-
K E S T I M I S S L A K E R I U S . 

Adams ir Wabash 
Ra n d oi ph ir Wabash 

Wilson ir Broadway 
Viršutiniai trukiai Nortb Sbore Linijos Mihvaukej randasi prie 

kiekvieno žinomu botelių, teatru ir biznio vietų. 

VALGYKLOS KARAI 
Karai su valgykla yra prijungiami prie trukių išeinančiu iš Adams 

ir AVabasli Ave., 7:37 išrvto, 11:37 ir 5:37 vakaro. 

IŠ MILWAUKEE 
Viršutiniai trukiai apleidžia Mihvaukee kiekviena valanda nuo 

5:45 iki 9:45 vakare, paskui 11:15 vakare. Cbicagos pasažieriai gali 
gauti t rukius sekančiose stacijose: 

Wilson ir Broadway 
Randolph ir Wells 

State ir Dearborn 
Adams ir Wabash Randolph ir Wabash 

NORINT GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ GALITE K R E I P 
T I S Į B ILE E L E V E I T O R I A U S STACIJĄ, ARBA Į CHICAGO * 
T ICKET OFISĄ 

66 W. Adams St. Phone Central 8280 

RADIKALAI RENGIA kaip jie pajusią ant savo nu 
DAUG NESMAGUMŲ. Į garo* federalių agentų lazdą. 

BRANGIAI A T S I Ė J O ANG-
L E K A S I Ų S T R E I K A S 

A N G L I J O J E . 

Berlynas, rugp. 29.—Vokie
tijos vyriausybei šiandie labai 
reikalinga turėt i daug pinigų. 
Sugalvojama įvairiausios vers-

REIKALINGOS. 

Unija pašelpos darbininkams 
išmokėjo $1,400,000. 

Taip tv i r t ina B u m s detektyvų PROKURORAS CLYNE NA 
agentūros viršininkas. 

Porai dieni) Cbicagon atke
liavo William J . Bums , Būrns 
International Detective Agen-1 Federalis prokuroras Clyne 
tnros galva. Burns k i t u o m e t i r vėl parvažiavo iš Washing-

MIE. 

Sakosi, imsiąs nagan gyvulių 
skerdyklų baronus. 

buvo S. Valstijų slaptos tar-
nvbos viršininkas. 

w 

J i s pasakoja, jog radikaliai 
gaivalai šioj šalyj rengia visą 
eilę nesmagumų. Tie nesma
gumai ypač turėsią pakilti at
einančią žiemą. 

Radikaliai agitatoriai , anot 

tono. I r vėl pranešė naujieną, 
kad imsiąs nagan skerdyklų 
savininkus. 

Ir ta ip tas pat po kiekvie
no jo apsilankymo Wasbing-
tone. 
Turbūt , skerdyklų savininkai 

nelengvai ir ne bile kam priei-
Burns, neprieina perdaug prie 'narni 

Londonas, rugp. 29.—York-
sbire apskričio angiekasių 
streikas nepigiai atsiėjo, kaip 
darbininkams, ta ip angleka-
syklų savininkams ir šaliai. 

Abelnos nuostolių skaitlinės 
yra tokios: 

Nuostoliai kasykloms $10,-
000,000. 

Pražuvusios anglys industri
jai &5,000,000. 

Nuostoliai industri jai $12,-
000,000. 

Per keturias savaites unija 
streikuojantiems darbinin
kams išmokėjo $1,400,000 pa
šelpos. 

Tą fondą surinkti , kaip suži
nota, unijai užėmė 25 metus. 

25 merginos del lengvaus fabri
ko darbo $14 j savaitė pradžiai. Ge
ra pastovj vietą. 

Ulės , i š k u r i u b u t u g a l i m a iŠ- ! American Insolatcd Wirc & Cable Co. 
gauti bile kiek pelno šalies iž
dui. 

054 W. 21 St. Chicago, IU. 

Reikalingi leiberiai, darbas pasto-

Western Felt Works 
4115 Ogdcn Ave. 

Chicago. 

rr, . , . . , ! vus. Atsišaukite tuojaus. 
Tomis dienomis sugalvota w _ , ^ ^ w~-.;„ 

apdėti mokestimis visus vokie
čius slakerius, katr ie kokiuo 
nors būdu nebuvo prisidėję 
prie karės arba ir kareiviavi
mo. 

Apskaitoma, kad tokių sla-
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SPECIALIŠKAS BARGENAS. 
5 akeriai geros žemės, ma-

kerių Vokietijoj busią apie V ž i a u kaip valanda kelionės' 3 
000,000. Nuo jų per metus no- Cbicagos Burlington geležin-
n m a surinkti 120 milijonų k e l i u P a t o g i v i e t a a u g i n t i d a r 

markių mokesnių. įžovėms ir paukščiams. Kaina 
" * 'grei t perkant , $1,500.00. Rei-

Seinai. PasMidus žiniai, k a d k i a į m o ko t i $250.00 casfi, o pa-
Semų a p s k r i t a ligi Maricfios' s k u i $ l 5 0 0 į m ė n e s į T a i y r a 

upės bus" at iduotas lenkams, t i k r a s b a r ^ e n a s . Pasiskubinki-
musų miesto lenkai pradėjo t e> t a i J u n i s u ž s i m o k ė s . R a š y . 
rengtis savo ^ r a d a k ų " pn im- k i t e telefonokite arba ypatiš-
h . Sudarytas komitetas s u - k a i k r e i p k i t ė s šiuo adresu: 
t ikti lenkų legijonams, siuva 
mos vėliavos, priešiami balti Paul Baubly, 
arai, p inama vainikai, žodžiu 1404 W. 18 St., Chicago, 111. 
rengiamasi pri imti juos, ka ip 1 P į o n e : Canal 6296 
grynai lenkiškame mieste. i 

4515 So. Wood 51. 
Duoda lekcijas skambinimo pla
nu pagal sutarti. 

iiiimmim m 11 m minimu mi i minu imi » - - - ~ — - , , , , 

ALL-AMERICAN EXPO-
SITION. 

(VISOTINĖ AMERIKOS 
PARODA) 

COLISEUM. 
16 gatvės ir Wabash. Kas 

norite aplankyt i tą parodą, pa
siskubinkite pasiimti šiandien 
tikietus, ta i gausite po 25c , o 
vėliaus nuo panedėlio bus po 
DUC. 

Galite gaut i t ikietų "Drau 
g o " ofise. 

ANT PARDAVIMO. 
Grocerne geroj vietoj, lietuvių ir 

svetimtaučiu apgyventoj, biznis per 
14 metų išdirbtas. 

Parsiduoda iš priežasties ligos. At
sišaukite. 

K. Daslunas, 
12S4 S. 48 Court Cicero, III. 

\ 1 

Parsiduoda medinis n imas ant dvie 
jų pagyvenimų su rakandų krautuve. 
Vieta patogri, tarpe lietuvių. Apie 
kaina pasiteiraukite pas savininką. 

John Simą. 
1817 W. 47 Str., Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

' P-|į E. 6, MAKAR 

Smetonos gerai prttalklntf akiniai 
bus palengvinimu del Jurfy aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinama kainą 
net taip lemai net lfr M M. 

JOHNSMETANA 
Akiu Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
I-čloa lubos viri Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite ) mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki t 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 •ai. 
ryto iki 18 valandai diena. 
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NELElI 
VAI 

Senai 

vVashJ 
nato uh 
tas vakJ 
ėmo amj 
riai, ka< 
Valstijo: 
sų su Ai 

Sulig 
glija tai | 
rėti 6 ba 
tik vieni 

Anot k 
kinimo, 
tas, kad 
visų pa s i 

Tuo ti | 
pravedė 
mentą \i 
senatorių 
mentu 
sų) skai| 
Tik saki 
jos turėt| 
Anglija. 

Seka 

Senatol 
prieš tai! 

\
r v 

pae 
sakosi 
demokraj 
laisvę. Bj 
Anglijos 

Senatol 
stybės 
darbą \ ^ 
sutartie* 

Šiandi* 
atmesti \ | 
padaryti 
k i et i ja. 

KARD1 
IŠK1 

Brussel 
5ia paj 

las Merci 
iškeliauji 

VOKIEčl 
KAI 

Berlym 
eiai sunai 
oro laiv\ 
pelinus, 
tarties, til 
kininkaml 

Vokieei 
pavadina 
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