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Wilsonas iškil
mingai pasitiktas 

New Yorke 

BUVUSIO KAIZERIO TEI-I WILS0NAS PARSIVEŽĖ 
SIMO KLAUSIMAS. 

Teismo vietai buvo pasiūlyta 
Washingtonas. 

SOSTINĖ ILIUMINUOTA. 

Washington, liepos 9.—Pra
eitą pusiaunakti čia parkeliavo 
prezidentas "VVilsonas. Visa so
stinė buvo iliuminuota žibu
riais, paliktais nuo Nepriklau
somybės šventės. 

Keli tūkstančiai žmonių pre
zidentą pasitiko ties geležinke
lio stotimi. 

IŠKILMINGAI SUTIKTAS 
PREZIDENTAS WILS0NAS. 

Pasitiko karės laivai, orlaiviai 
ir lakstytuvai. ' 

New York, liepos 9.—Vakar 
tuojaus prieš pietus iš New 
Yorko uosto vandenynan iš
plaukė keli karės laivai. 

Paskui anuos tuojaus nuskri
do milžiniškas orlaivis ir visa 
virtinė lakstvtuvu. 

Tai vis išėjo atviron jurėn 
pasitikti parpuškuojantį gar
laivį Georgę VYashington, ku
riuo namo parkeliavo mūsų 
prezidentas AVilsonas. 

Kiek palaukus prezidento 
pagerbimui Xew Yorko pa
kraščiais subaubė karės laivą 
ir pakraščių batarėjų anuotos. 

Didvsis vietos uostas ir 
miestas pasipuošė vėliavomis. 

Pirmiausia išplaukė 
Pennsylvania. 

Prieš parplaukiantį. George 
\Yashington pirmiausia išskri
do hydroplanas. Paskui aną 
išplaukė karės laivas Pennsyl
vania. Kaip vienas, taip kitas 
George AYashington pasveiki
no dar toli už švyturio Am
brose. Pennsylvania laivu buvo 
iškeliavę prezidentą pasveikin-

KOMISIJA IŠTIRS BUVU
SIAS RIAUŠES FIUME. 

Komisijon ineina keturi gene
rolai. 

Paryžius, liepos 10. •*- Tai-
KOS konferencijos taryba 
(penkių didžiulių viešpatijų 
premjerai) paskyrė komisiją 
ištirti Fiume reikalus, kur ita
lų kareiviai perdažnai susi
remia sa kitų šalių kareiviais. 

Komisijon ineina keturi ge
nerolai, reprezentuojantieji 
Prancūziją, Italiją, Angliją ir 
Suv. Valstijas. 

Suv. Valstijas komisijoje re
prezentuoja gen. Summerall. 
J i s iš Rhine fronto pakviestas 
Paryžiun. Iš čia su kitais ko
misijos nariais-generolais iš
keliaus j Adriatiko pakraščius. 

Komisijos reikalavo italai. 

Padaryti nuodugniausius iš
tyrimus Fiume ir kituose uos
tuose reikalavo patys italai at
stovai taikos konferencijoje. 
Nes pasigirdo apkaltinimai 
prieš italus. Tad italai nori 
parodyti, kad tie apkaltini-

ti karės laivyno sekretorius 
Daniels ir kiti kabineto nariai. 

Daugelis karės laivų. 

Keturi dreadnaugbtai ir 36 
destroyeriai iš Atlantiko lai
vyno per 30 mylių rytuose nuo 
Sandy Hook išsitiesė eilėmis, 
tarpe kurių paskui praplaukė 
George Wasbington. 

Pačiam uoste buvo 45 kiti 
karės laivai. Šitie paskui pri
sidėjo prie pagerbimo prezi
dento šaudymais iš armotų. 

Buvo majoras su guber
natorium. 

Tarpe žymesniųjų žmonių, 
katrie pasitiko prezidentą, bu
vo: vice-prezidentas Marsball, 
New " Yorko majoras Hylan, 
Xe\v Yorko valstijos guberna
torius Smith ir daugelis sena
torių, neskaitant kabineto na
rių. 

Buvo taippat ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Gompers su skaitlinga delega
cija iš darbininkų vadų. 

Be to, buvo daugelis ir šiaip 
žymesnių piliečių. 

Visi tie žmonės garlaiviais 
buvo išplaukę jurėsna. 

Pakalbėjo ir iškeliavo. 
George Washington tuojaus 

po pietų įplaukė uostan. Pre
zidentas iškilmingai buvo nu
lydėtas Carnegie salėn. Tenai 
pasakė trumpą kalbą. 

Iš ten, ilgai neužtrukdamas, 
nuvažiavo Pennsylvania gele
žinkelio stotin ir specijaliu 
traukiniu iškeliavo Washing-
tonan. 

Rytoj prezidentas eis kon-
gresan su pranešimu apie tai
ką. 

mai yra neteisingi. Nes italų 
kariuomenė kaip Fiume, taip 
ir kituose Adriatiko uostuose 
pasilaiko ramiai. 

Pats Italijos užsienių reika
lų ' ministeris Tittoni tvirtina, 
kad iš italų pusės nesimato jo
kios provokacijos. Gyventojai 
ten turi bu t apsaugoti. Tad 
komisija yra geriausias daik
tas. 

9 žmonės užmušta. 

Sulig naujesnių žinių iš Fiu
me, tenai susikirtimų metu 9 
žmonės užmušta ir daugelis 
sužeista. 

Taippat pranešta, kad tarpe 
italų ir prancūzų kareivių ne-
apsikentimai vis labjaus didė
ja ir laukiami nauji susirėmi
mai. 

Londone. Nutarimas įvykęs 
taikos konferencijos tarybos iš 
penkiųjų susirinkime. 

Bet kad Olandija nenorės 
išduoti kaizerio, tai aišku iš 
to, kad ta pati Olandija tal
kininkams nieko neatsakė į jų 
notą, pasiųstą jai, idant taikos 
konferencijon atsiųstų atsto
vus patikrinti Belgijos-Olan-
dijos sutartį iš 1839 metų. 

Nota buvo pasiųsta birželio 
25 d. Olandija tą notą suigno-
ravo. 

Anglijos premjeras Lloyd 
George tvirtina, jog nebusią 
sunkenybių išgauti iš Olandi
jos buvusį kaizerį. Bet kiti 
tvirtina priešingai. 

Tuo tarpu ir dalis Anglijos 
spaudos jau priešinasi teisi
mu i kaizerio Londone. Tas 
klausimas smarkiai veliamas 
ir jis veliasi. 

NAUJAS ČEKO-SLOVAKI-
JOS PREMJERAS. 

Praga, liepos 8.—Čeko-Slo-
vakijos respublikos premjeras 
Kramarz atsisako iš savo vie
tos. Jo vietą užima Vlastimil 
Tusar, socialdemokratas. 

Paryžius, Hiepos 10. — Dau
giau faktų šiandie paaiški bu
vusio vokiečių kaizerio teisi
mo klausime. 

Tas klausimas pilnai buvo 
aplariamas taikos tarybos vie
nam susirinkime, kuriam da
lyvavo Wilsonas, Clemenceau, 
Lloyd George ir Orlando. 

Visi premjerai tuomet buvo 
pasiūlę, kad kaizeris butų tei
siamas Washingtone, kaipo a-
tokioj vietoj nuo Europos su
iručių. 

Bet prezidentas Wilsonas ne
sutiko su tuo pasiūlymu. Nesu
tikimo priežastis nežinoma. 
Bet spėjama, kad su savo nuo 
sostų prašalintais valdovais 
tegu Europa žinosi. 

Nutarta teisti Londone. 

Aną dieną sekretorius Lan-
sing pranešė, kad galutinai 

TAIKOS SUTARTĮ. 

Parsivežė ir kelis taikos kon
ferencijos protokolus. 

nutarta buvusį kaizerį teisti | P 0 S : ™ t r u m P a P a v a l g a bu-

New York, liepos 10. — Aną 
dieną parkeliavęs iš Europos 
prezidentas Wilsohas parsive
žė taikos sutartį, padarytą tal
kininkų su vokiečiais. v 

Be to parsivežė ir kelis pro
tokolus taikos konferencijos. 
Tai visa kaip šiandie jis in
duos kongresui. 

Taikos sutartis — tai storo
kas sąsiuvinys, turįs 450 pus
lapių su anglišku ir pran
cūzišku tekstu. 

Taippat prezidentas šiandie 
kongresui induos ir sutartį, 
padarytą jo su Prancūzija ir 
Anglija su tikslu apsaugoti 
pirmutinę nuo vokiečių pasi
kėsinimų. 

Prezidento Wilsono praneši
mas kongresui, kurs šiandie 
bus skaitomas, turi apie 5,000 
žodžių. Prezidentas pranešimą 
parašė keliaudamas iš Euro-

vusios karės ir padarymo tai. 
kos su pasiūlymu ratifikuoti 
taikos sutartį. 

VOKIEČIŲ LAIVYNO NUO 
STOLIAI KARĖS METU. 

Žuvo 30,000 jurininkų. 

PARYŽIUJE RUOŠIAMA 
PERGALĖS ŠVėNTĖ. 

Pabranginamas viešbučiuose 
pragyvenimas. 

Paryžius, liepos 10. — Pra
dėjus liepos 14 diena, per vi
są sekančią savaitę čia ren
giamos nepaprastos iškilmy-
bės, pamargintos milžiniškais 
parodavimais gatvėse. 

Tai bu s paminėta karės lai
mėjimo šventė, paskui Basti
lijos puolimo sukaktuvės ir 
kt. 

Viešbučiuose svečiams toje 
savaitėje padvigubinamos kai
nos už kambarius ir valgius. 
Labai augštomis kainomis 
parsamdomi viešbučių ir šiaip 
namų langai, išeinantieji į gat
ves, kuriomis įvyks parodavi-
mai. 

Washington, liepos 10. — 
Vossische Zeitung praneša 
indomių žinhj apie vokiečių 
karės laivyno nuostolius ka
rės metu. 

Žuvo apie 30,000 jurininkų 
su oficieriais. Nuskendo 199 
nardančios laivės, 49 destroye
riai-ir 122 kitokios rųšies lai
vai. 

Iš nardančių laivių praras
ta: 82 Šiaurių jūrėse ir At-
lantike; 3 Baltijos jūrėse; 72 
Flandrijos pakraščiuose į 16 
Tarpžemių jūrėse ir 5 Juodose 
jūrėse. 

14 nardančių laivių suplai-
šino patys jurininkai, gi 7 bu
vo internuotos neutraliuose 
uostuose. 

PARDAVINĖJAMAS ALUS 
SU 2% NUOŠ. ALKOHOLIO. 

ŠIĄ SAVAITĘ AUSTRAI 
GAUS TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžius, liepos 9. — Talki-, 
ninku taiko s konferencija pas
kelbė, kad taikos sutartis Au
strijai jau pagaminta ir pa
duota spaudon. 

Sako, gal šią savaitę sutar
tis bus induota austrams at^ 
stovams. 

Boston, Mass., liepos 10.—Čia 
kaipir senovėje, pardavinėja
mas saliunuose alus su 2% 
nuoš. alkoholio. 

Distrikte prokuroras prane
šė, kad del visako saliuninin-
kai busią suareštuoti. Nes šian
die niekas negali pasakyti, 
kaip stiprų alų galima parda
vinėti. 

Tą klausimą turi išrišti teis
mai. 

NEPANAIKINAMAS KARĖS 
STOVIS PRANCŪZIJOJE. 

Paryžius, liepos 10. — Karės 
stovį panaikinti | Prancūzijoje 
aptarė parlamentas. Didžiuma 
balsų atmesta pasiūlymas. 

Socijalistai atstovai reikala
vo" ne tik tuojau^ panaikinti 
karės stovį Prancūzijoje, bet ir 
spaudos cenzūrą. 

Vyriausybę atstovavo užsie
nių reikalų ministeris Pichon. 
J is pažymėjo, kad tą visa pa
naikinti bus galima neanks-
čiau, Taip tik po ratifikavimo 
taikos sutarties. 

AIRIJA ŠIANDIE — TIKRO
JI RESPUBLIKA. 

Taip sako parkeliavę airių at
stovai. 

New York, liepos 10. — Čia 
iš Europos parkeliavo Ameri
kos airių organizacijų atsto
vai, Edward F. Dunne, buvęs 
Illinois valstijos gubernato
rius, ir Frank Walsh. Vienas 
atstovas dar pasiliko Europo
je-

Atstovai tvirtina, kad šian
die Airija esanti kaipir tikro
ji respublika. Tik reikia jai 
pripažinti nepriklausomybę. 

Nors anglai tenai yra su
traukę galingas savo spėkas 
su įvairiais karės pabūklais, 
bet Airija yra nepajudinama 
savo įsitikimuose. 

Sako, Airija šiandie nuo 
Anglijos nereikalauja jokių 
malonių, nei laisvės. Nes pati 
jau apsisprendė. Tik pripaži
nimo reikalauja nuo pasaulio 
viešpatijų. Ypač pripažinimas 
yra reikalingas nuo Amerikos. 

6 MILIJARDAI MOKESČIŲ 
PĘR METUS VOKIE

ČIAMS. 

Berlynas, liepos 9. — Finan
sų ministeris Erzberger naci-
jonaliam susirinkimui Weima-
re pranešė, jog Vokietija me
tai į metus per visą eilę" metų 
turi surinkti 6 milijardus do-
lierių mokesčių, surištų vien-
tik su buvusios karės reika
lais. 

Kiti mokesčiai šalies reika
lams nepriskaitomi prie tos 
sumos. 

Ir jei Vokietija norės gy
vuoti kaipo nepriklausoma ša
lis, turės būtinai kas metai su
rinkti tuos mokesčius, atsisa
kant nuo visokių perteklių ir 
nuo nereikalingų išlaidų. 

Ministeris susirinkimui pa
tarė augščiausiomis mokesti-
mis apkrauti kapitalus, gi tik 
paskui darbą. Pirmoji vietoje 
turi stovėti turtingieji žmo
nės. J ie turi išmokėti didžiu 
mą mokesčių. 

Kruvinos riaušes 
miestelyj Argo 

2 žmogų užmušta; 50 sužeista 
GRŪMOJA KARIUOMENE. 

šerifas sako, tegu streikinin
kai bus atsargus. 

Daugiau šimto apginkluotų 
šerifo pagelbininkų šiandie 
saugoja Corn Products Refin-
ing įstaigas. Viskas atrodo, 
kaip didžiausia tvirtovė. 

Šerifas Laubenlieimer per
spėja streikininkus, kad jei 
daugiau nepakiltų prieš įstai
gą. Nes busianti pareikalauta 
kariuomenė. 

STREIKININKAI SUSIRĖ
MĖ SU DIRBTUVĖS 

SARGAIS. 

Tarpe sužeistų yta moterų 
ir vaikų. 

TALKININKAI STOVI UŽ 
PAĖMIMĄ PETROGRADO. 

Jie paremia suomių ir Kolčako 
\ sumanymą. 

Paryžius, liepos 9. — Penkių 
talkininkų viešpatijų atstovų 
taryba aną dieną patvirtino 
suomių ir admirolo Kolčako 
sumanymą užatakuoti ir paim
ti nuo bolševikų Petrogradą. 

Talkininkai nusprendė savo 
militariniams palydovams Gel-
singforse pasiųsti įsakymus 
paremti Suomijos vyriausybę, 
jei pastaroji eis pagelbon Kol
čako spėkoms su tikslu paimti 
Petrogradą. 

Tas reiškia, jog talkininkai 
paremia admirolo Kolčako žy
gius. Bet Kolčakui pagelbon 
dar pastato suomius, idant tie 
žygiai veikiau butų j>ravesti. 

MIRĖ NOVELISTAS. 

Knoxville, Tenn., liepos 10. 
— Nuo plaučių uždegimo mi
rė plačiai Amerikoje žinomas 
novelistas John Fox, J r . Buvo 
gimęs 1865 metais. 

Miestelyj Argo, netolies Chi-
cagos, didelėje Corn Products 
Kefining Company dirbtuvėje 
streikuoja darbininkai. Svar
biausias streikininkų reikala
vimas—pripažinti darbininkų 
uniją ir nepriimti darban ne-
unistų. 

Vakar vakare priešais tą 
dirbtuvę įvyko kruvinos riau
šės. Kuomet policija apvalė 
gatves nuo riaušininkų, ten at
rasta du žmogų užmuštu ir 
kelios dešimtys sužeistų. Keli 
sužeistieji, sakoma, nepasveik-
sią. 

Sužeistųjų skaitlius paduoda
mas ligi 50. Bet kol-kas ne
lengva sužinoti tikrojo skait-
liaus. Turėjo but sužeista kur-
kas daugiau žmonių. Nes kuo
ne ligi pusiaunakčio buvo gir
dimi šaudymai tarpe riaušinin
kų ir dirbtuvės sargybos. 

Miestelyj yra dvi ligoninės. 
Jose yra apie 50 sužeistų pavo
jingiau ir lengviau. 

Sužeista vaikai. 

Tarpe sužeistųjų yra trys 
vaikai, pašauti revolverių ku-
lipkomis. Viena kulipka nu
trenkė kūdikį nuo vienos mo
teriškės rankų. Kūdikis leng
vai pažeistas. Bet gydytojai 
abejoja apie jo pagijimą. 

Smarkiausias streikininkų su 
dirbtuvės apginkluota sargyba 
susirėmimas įvyko apie 5:30 
vakare, kuomet nestreikuojan
tieji darbininkai po darbo tu
rėjo eiti namo ir darbą turėjo 
užimti kita darbininkų atmai
na. 

Tuo metu priešais dirbtuvės 
vartus susirinko apie 1,500 
streikininkų. Visi įvairiais pa
būklais buvo apsiginklavę. 
Kai-kurie iš jų turėjo revolve
rius. 

Vyriausias dirbtuvės sargas 
Charles Johannas išėjo per 
vartus ir mėgino pakalbėti į 
susirinkusius streikininkus. 
Bet buvo parblokštas su plyta 
ir imta jis spardyti. Sargą gel

bėti iš dirbtuvės kiemo išbėgo 
būrys sargų, apginkluotų šau
tuvais. 

Prasidėjo kruvina kova. 

^ Kas pradėjo šaudyti? 

Niekas negali tikrai pasaky
ti, kas pirmiausia pradėjo šau
dyti. Streikininkai tvirtina, 
kad sargai. Kompanija apgina 
sargus. Sako, streikininkai pir
mutiniai ėmę šaudyti. 

Gana to, kad tuojaus prieš 
vartus nuo sargų šaudymo 
pradėjo dribti kits po kito 
streikininkai, tarp kurių pasi
rodė pavojingai sužeistų. 

Tarpe sužeistų yra ir lietu
vių. 

Pasibaigus tai kruvinai ba
talijai, streikininkai su auto
mobiliais pradėjo rankioti sa
vus sužeistuosius ir vežti juos 
į ligonines. 

Daugelis pažeista lengvai. 
Tie buvo apžiūrėti vaistinėlė ir 
paimti į namus. 

Daugelis žmonių sužeista 
plytomis, vėzdais ir kitokiais 
įnagiais. 

Kas tik išėjo iš dirbtuvės 
kiemo, tas s.avo gavo nuo riau
šininkų. 

Apmuštos ir kelios merginos, 
ėjusios namo po darbo. Ap
mušta ir niekam nekalta, dar
bininkų šeimynoms patarnau
janti, nursė Horgan. Toks bu
vo žmonių įšėlimas. 

Imta daryti barikados. 
o . Sutemus darbininkai prie

šais dirbtuvės vartus pradėjo 
dirbdinti barikadas, kad butų 
galima užsiglausti šaudant i 
juos sargams. 

Kompanijos viršininkai tvir
tina, kad streikininkai buvę 
norėję dirbtuvę paimti šturmu. 
Jie sako, kad tas suirutes pa
kėlę bolševikiški agentai, kat-

'rie jau senai kurstę darbinin
kus prieš kompaniją. 

Tie patys viršininkai tvirti-
Įna, kad agentai kurstę svetim
šalius darbininkus ir šitie pa
kėlę kruvinas riaušes. Kad tuo 
tarpu amerikoniškų agentų ir 
jie esą patenkinti darbo sąly
gomis. 

Niekas negali pasakyti, kiek 
tame yra tiesos. Nes kompani
ja laikosi savo ir neapkenčia 
tokių darbininkų, kurie reika
lauja geresnių darbo sąlygų, 
ypač didesnio užmokesčio. 

Gana to, kad šiandie Argo 
atrodo kaipo po didžiausio mū
šio kur karės laukuose. 

Daugelis žmonių ir šeimynų 
nukentės ir nukentėjo del tur
tingųjų nesąžiningumo, blogo 
apsiėjimo su darbininkais, ku
rie tokiose dirbtuvėse laikomi 
vergų vietoje. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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VDRAUGAS" 
L I T U l ' A M A N DAILY FRIKND 

Fubltshed Daily Exe«>pt Snndays by 
DRAUGAS PUBLISH1NO CO., Inc., 
1800 \V. 46th St., I liicaKO, Utinois. 
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One Year $5.00 
6tx Months $3.00 
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At NEWS-STABTDS 2c A COPY 
Adrertising rates on appUcatiou 

susirištų į vieną federalę Ru
siją, panašią Suvienytoms Val
stijoms. 

Tokioj Rusijoj, suprantama, 
dominuotų rusų tauta. J i di
džiausia ir savo didumu butų 
visako sprendėja. J i mažesnes 

Revoliucijos ir Reakcija. 
Revoliucijos visuomenės 

žvilgsniu yra negeras, Medin
gas apsireiškimas. J i yra tos 
pačios rųšies prajovas, kaip 

tautas, kaip lietuvius, iŠnau- Į karė. Yra žmonijos dalių, ku-
dotų ir saviems tikslams nau- rios revoliuciją idealizuoja, 
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Metams $5.00 
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adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kan t krasoje a r exprese "Money Order" 
a rba įdedant pinigus į registruotą 
laiško. 

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

Telefonas MeKinley 6114 

Lietuvos Raudona
jam Kryžiui 

Dovana. 

i 

i 

Birželjo 28 d. išvažiavo Pa
ryžiun kun. Jonas Žilius, A. 
L. T. siunčiamas. Su juo sykiu 
išvažiavo p-lės M. Kižiutė, M. 
Radzevičiūtė ir O. Draugeliu-
tė. Pastarosios važiuoja kaipo 
stenografės prie Lietuvos at
stovybės Paryžiuje. 

Kun. J . Žilius išvažiavo už
pildyti vietą prie delegacijos, 
kurią, pavedė Lietuvos valdžia 
Amerikos lietuviams. 

Išvažiuodamas jis išsivežė į-
vairių medikalių prietaisų už 
pusantro tūkstančio dolierių. 
Tai dovana Lietuvos Raudo
najam Kryžiui, kurią suteikė 
rėmėjų skyrius prie Tautos 
Fondo. 

Iš žinių iš Lietuvos buvo 
žinoma, kad ten stoka gydyto
jams įrankių, daktariškų prie
taisų sužeistiems ir ligoniams 
aprūpinti. Jų Lietuva negalėjo 
iš niekur įsigyti. Tai bus ame
rikiečių viena pageidautinų ir 
reikalingų dovanų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. 

Jeigu galima ką apgailes
tauti, tai kad dovana yra pir-
maža. Bet ji nėra paskutinė. 
Kaip greitai Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus rėmėjai sudės 
daugiau pinigo, rengiamasi 
siųsti bent dešimtį slaugių su 
reikalingais prietaisais. Tuo
met, ar anksčiau, rengiamasi 
siųsti suaukoti drabužiai, ava
linės Lietuvos reikalingie
siems. 

Palinkėti tik reikia, kad* 
rėmėjų skyriai augtų, bujotų, 
o norintieji pagelba Lietuvai 
teikti noriai aukotų ir į sky
rius dėtųsi. 

dotų, nes federacija siūloma 
ne kam kitam, kaip mažesnių
jų išnaudojimui. Pastebėtina 
ir tas, kad federaciją siūlo 
rusai, o jos kratosi visos ma
žesnės tautos. I r vieni, ir kiti 
turi savus iŠrokavimus ir 
priežastis. 

Federaciją Lietuvai siūlo i r 
Lenkija. Nebent kaip, bet, a-
not Paderewskio, kaipo lygus 
su lygiu. Taip pasakyti leng
va ir tai apgaulinga. Lygybės 
vienok pačioje esmėje nėra, 
Lietuva permaža, o Lenkija 
perdidelė, kad lygybė apsi
reikštų. 

Dideliam iš mažo pavojaus 
nėra, o nauda aiški. Mažam iš 
didelio visuomet pavojus būti 
nuskriaustam ir išnaudotam. 
Iš lenkų nieko kito tikėtis ne
galima. Kad lenkai ir angelai 
butų, visgi neprotinga feda-
racijos būdu išsistatyti skriau
dos pavojams. 

Vieton federacijų tikslin-
giausis išėjimas Lietuvos ne
priklausomybė. Bet kad du 
ga l ingu k a i m y n u L i e t u v a 
spaudžia ir jai grūmoja, jai 
prisieina dairytis prietelių ir 
draugų, iš kurių pavojaus ga
limybių nesimatytų. Tokiais 
natūraliais draugais yra pa-
baltijos tautos. Lietuva, Lat
vija, Estija, Suomija, Švedi
ja, Norvegija, Danija maždaug 
yra lygios ir sudaro patogią 
geografinę vienutę. Toms tau
toms susiartinus, nesimato iš
naudojimams, bent aiškių ir 
nepakenčiamų, .pavojų. Susi
vienijusios jos sudarytų spė
ką, kuri butų nemaža ir ats
vertų Rusijos, Lenkijos ir Vo
kietijos užsimojimus. 

Kol kas Baltiko tautų susi
rišimui tėra dirva. J ų viltis 
tebėra Tautų Lygoje. Bet jei
gu lyga nebūtų ir neduotų žy
mios garantijos tautų laisvei, 
tuomet vienas lietuviams ke
lias tesimato — Baltiko tautų 
federacija. I r tai tik tuomet, 
kuomet Lietuvos nepriklauso
mybės kitaip išsaugoti nebūtų 
kaip. 

iHiiiiUHiiiimiiuiiiiiiiiiuiimiiiiimiiiui 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
miiiiiiiiiiHMMiiiimmiiiiHiittmMiiiiimi[PazvalS0^ • km* Jie S a u n a Pa 

lygiai kaip yra žmonių, kurie 
karėm s tiki. Pasitaiko progų, 
momentų, kuomet revoliucijos 
ar karės šalininkai antmeta 
visuomenei savo pienus. 

Revoliuciją iššaukia skriau
dos. Kuomet koki žmonių 
grupė paveržia kitų teises ir 
tieji savas teises atgauti ne-
besuranda ramių priemonių, 
dalykų stoviu pasinaudoja tie, 
ką į revoliuciją tiki. J ie vi
suomenei perstato gražius 
vaizdus, gerovę, kurią galima 
atsiekti valdančiuosius nu
vertus. Tuomet revoliucija ne-
išvengtina. 

Su revoliucija ta bėda, kad 
tvarkai paįrus atsiranda ke
lios grupės, turinčios skirtin
gus pienus busimai tvarkai. 
J o s neišvengtinai tarp savęs 
susikauja. Daug laiko 
skerdynėse, imtynėse perei
na, kol viena kuri pusė 
antmeta savo valią vi
suomenei. Sykį prasidėjus re
voliucija greitai nesibaigia ir 
ilgai siaučia jos nešamos ne
gerovės, . skurdas, kerštas, 
žmogžudystės. 

Garsioji prancūzų revoliuci
ja negreitai pasibaigė. Ilgai 
tąsynės, kovos tęsėsi, kol ša
lis į tvarką inėjo. Meksikoj 
keli metai atgal prasidėję 
ginkluoti sukilimai po šiai die
nai nesibaigia. Vis atsiranda 
asmenų, kurie užvesta tvarka 
nepatenkinti. J ie sutinka, kad 
jiems verčiau kovoti ir mirti, 
negu taip gyventi, kaip revo
liucijos pagelba įsigalėję as
menys parėdo. 

Gražiais ooalsiais prasidėjo 
Rusijos revoliucija. Carą nu
vertus, partijų žmonės susima
nė revoliucijos pagelba savus 
programus ingyvendinti. Pra
sidėjo naujos revoliucijos. 
Kerenskis šalyje sudarė kryzį 
ir pats į viršūnes užkopė. Bet 
Leninas su Trockiu ir-gi savus 
programus praktikoj išbandyti 
panorėjo. Jiems vadovaujant 
bolševikai ginkluota pajėga 
Kerenskio valdžią nuvertė. Ne
spėjo tieji valdžios paragauti, 
kaip prieš bolševikus sukili
mai prasidėjo ir po šiai dienai 
kovos tebeina. 

Nesvarbu čia asmenys, jų 

ramos ir spėkos. Faktas faktu 
lieka, kad savitarpinės kovos, 
revoliucijos eina. I r jos tol eis, 
kol viena kuri pusė Rusijai 
neantmes savo programo ir 
tame pasaulio neintikins. Kol 
tai nebus padaryta, Rusijoj 
ramybės nebus. 

Revoliucija prasideda aiš
kiais tikslais. Bet su ja ta bė
da, kad sykį prasidėjus, ne
žinia kuo ji baigsis ir kur nu
ves. Toji tai aiški revoliucijų 

po 98.5 mylių per valandą, j traukinių. Oro krasos pasek
mingas veikimas tarp Cleve-
lando ir Chicagos tapo prie
mone palengvinti geležinkelių 
apkrovimą ir dabar iš to sky
riaus jau atimtas vienas krasos 
vagonas. Orlaivinių laiškų 
paskirstymas yra daromas 
krasos stotyse. Tai reiškia, 

Vieną kartą, kuomet didelės 
audros siautė po visą ežerų 
apielinkę ir buvo taip baisios, 
kad Chicagos uoste visas 
siuntinėjimo darbas turėjo ap
sistoti, krasos orlaivis pribuvo 
į Chicago ant laiko ir pui
kiausiai nusileido ant Postai 
Anny lauko Grant Parke. Ki- kad $52,000 yra sutaupyta per I 
tą kartą, kelionė buvo pasek
mingai atlikta, nežiūrint di
delio lietaus, kuris užliejo dvi 
pėdi gilumo vandeniu ties 
Bryan, O. laukus. Daugelyj 

metus, tuo pačiu laiku lei
džiant vagonus ir patarnavimą 
ir kitus dalykus panaudoti ki
tiems reikalams. 

Departamentas gali jau da
bar pasigirti, jog dabar yra kelionių miglos, kurios labai 

netikrybė jai šalininkų m a - ^ u d o kelionę kaip žeme, t a i p Į d a r o m i bandymai, kad paimti 
žiną. Pavargsta žmonės ir įir vandeniu, net nei stabdyte iaį§kų maišus orlaiviui 
prasideda reakcija. Revoliuci- i nesustabdė krasos. Tai buvo 
jų garbintojai sako, kad dabar dėlto, kad inžinas ir orlaivis 
revoliucijinis am|ius. Nors dar 

. 

Jeigu Tu Nori 
Atgavint Savo Kraują 
SUVALGYK VIENA 

PARTOLA SALDAIKE 
IŠRYTO IR VIENA 

PRIEŠ EINANT 
GULTI. 

revoliucijos tęsiasi, bet jau ga 
veikė kuogeriausiai ir kad sti-
rhunkas netik kad gerai žino 

Įima jausti reakcijos atpludi-ljo savo kelią, bet buvo ir ge
mą. Revoliucijos atsibosta ir r a s laivininkas. 
jų dvasia baigia išsikvėpti. 

Po kelių metų pasaulis bo
dėsis revoliucijų i r prie jų 
nelabai ką priraginsi. J is pa
sidalys konservatyvesniu. J is 
ieškos ramiųjų priemonių re-

Dvylika L. W. F.-De Havi* 
landų veikia Clevelande, po 
keturis kiekviename termina
le, ir keturi Bryane. 

To darbo yra indomios pa
sekmės. Nežiūrint, kad toji 

ciama. 

formoms vykinti, revoliucijas;kelionė tebėra dar taip trum 
kampan užkišdamas. Tai jau- j pa, palyginus su transkonte-

nentale linija, tečiau jau ir 
dabar iš Pacifiko pakraščių 
laiškai ateina 16 valandų pir
miau į Bostoną ir kitas Nau-

Sprendžiant iš pasisekimų josios Anglijos vietas. Tai yra 
tarp Clevelando ir Chicagos dėlto, kad keletą valandų pir-

IŠ PAOTO DEPARTAMENTO 

kelio, yra manoma, kad oriai 
Vių krasos kelias bus įs
teigtas tarp Omahos ir St. 
Louis, tuo sutrumpinant susi
nėsimą tarp Attentiko ir Pa 

miau nuvykus į taip svarbią 
vietą, laiškai suspėja ant tos 
pačios dienos išsiuntimo, ki
taip jie turėtų laukti ryto. Pa
cifiko pakraščių laiškai, siun 

cifiko pakraščių nuo šešioli-, čiamieji orlaivių keliais, Ne\v 
kos iki dvidešimt keturių va- j Yorke yra išnešiojami iš ryto 
landų. Taip galima spręsti iš vietoje po pietų, 
analizo, kurį sudarė krasos Einančius į vakarus laiškus 
viršininko Antrasis asistentas, j suspėjama paimti nuo 7 va-
Otto Praeger, kuris prižiūri j l a l M l o s rytmetinio traukinio, 
laiškų oru siuntinėjimą, j Clevelande pernešti juos ant 

Iš pranešimų matosi, kad krasos orlaivio ir nunešti į 
penkiasdešimtis aštuonias ke 
liones, 325 mylių tarp Chica 
gos ir Clevelando atliko be jo 
kio sustojimo, be privertimo 

Chicagą beveik du kartu grei
čiau, neg geležinkeliu. 

Nuo šio laiko krasos orlai
viai iškeliaus iš Chicagos į 

nusileisti ir be'jokio inžino Rytus pusėje trijų po pietų, 
sugėdino. Tos kelionės atlik- Atrasta, kad 151 didžiųjų pra-
tos tokiu oru, lįuris nelabai monės įstaigų siunčia savo 
senai butų buvęs laikomas už j specijalius laiškus kasdieną 
tokį, kuriuo keliauti negali-j pietų laikė, kad paspėti ant 
ma. Kasdien, kiekvieną kartą, dviejų greitųjų krasos trauki-
tie " l a i v a i " nešė po 400 sva-|nių, einančių į Atlantiko pak-
rų laiškų. Ir kadangi nu 0 40Jraščius. Tai reiškia, kad dau-
iki 45 laiškų telpa į vieną sva- guma tos korespondencijos 
rą, tai reiškia, kad apie 16,- turėjo būti užbaigtos praėjusią 
000 laiškų nunešta kiekvieną naktį. Pusė trijų orlaivio išė-

maisus orlaiviui visai 
be apsistojimo. Dar nesenai 
buvo manoma, jog greitai ei
nantis laivas negali taip pada
ryti. Dabar, jau visų pripažin
ta, jog galima tai atlikti su 
lengvai prikrautais laiveliais, 
turinčiais nedaugiau kai tūk
stantį svarų laiškų, prieiti ar
ti prie žemės ir paimti laiškus 
nuo tam tyčia prirengtų apa
ratų. Gi su dideliais turinčiais 
daug motorų " laivais*'', ku
riuos Departamentas rengias 
neužilgo įsigyti nebus nei ban
doma nusileisti art i žemės, bet 
yra sumanyta, kad užmesti 
laiškus, arba paimti juos nuo 
augštų namų stogų. Je i tas 
pasirodys praktiška, tai bus 
galima kelionėje iš New Yor-
ko į Washingtoną keliauti be 
apsistojimo ir išmesti bei pa
imti laiškus Philadelphijoje 
ir Baltimorėje, ir tuo panai
kinti penkiolikos minučių su
gaištį kiekvienoje tų vietų. 

Kitas indomus apsireiški
mas, kurį dabar galime pra
nešti, tai padarymas nedega
mųjų sienų tarp laiškų kam
bario ir hižino, ir tarp inžino 
ir gazo kubilo. Nedegamas 
maišas, per kurį oras neineina 
yra padarytas kai tik tokio 
didumo kaip tas kambarys, į 
jį indedamas kitas toks pat 
maišas, kuriame sudėti laiš
kai. Ir taip, pagal padarytus 
bandymus, beveik nėra jokio 
pavojaus kad laiškai sudegtų. 

Jeigu Jautiesi 
NUVARGĘS - NUSI

DIRBĘS PAIMK VIE
NĄ ŠAUKŠTUKĄ 

PARTOGLORY 
prieš valgi 

PARTOLA ir 
PARTOGLORY 
Sustiprina atgaivina ir su

gražina gera normale svei
kata. 

1 dėžute Partola kainuoja 
$1.00 1 butelis Partoglory 
kainuoja $1.25. 

APTEKA PARTOSA 
160-2nd Ave., Dept. L. 4 

New York (102) 

A. L. R.-K.' MOKSLEIVIŲ 
SUS MO NARIAMS 

ŽINOTINA. 

kartą. 
Nežiūrint oro biaurumo nei 

sunkumo naštos, krasos orlai-
viai-perdirbtieji L. W. F.-De 
Havilandai, su Liberty moto-

23 2M0NĖS LAUKIA NUGA-
LABINIMO. 

Moksleivių Sus-mo seimas 
šįmet įvyks Chicagos mieste, 
rugpjūčio 5, 6 ir 7 dienomis. 

Jonas M. Navickas. 
Centro pirm. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygau, Wis. 

Valdybos Adresai: 

j imas dažnai reiškia sutaūpy 
mą nuo 8 valandų iki visos 
dienos darbo. 

Laiškų nuolatos daugėja ' i r 
yra jau dabar klausimas, kaip 

rais, vidutiniai imant, keliavo • surasti užtektinai vietos ant 

New York, liepos 10.—Val-
stijiniam Sing Sing kalėjime 
laukia nugalabinimo teismų 
pasmerkti miriop net 23 pikta
dariai. 

Visi jie uždaryta mirties 
kambariuosna. Prie jų prista
tyta specijalės sargybos. 

Sing Sing kalėjimas prigrū
stas kaliniais. 

Pirm. Jonan Stauckas, 1414 
New York.. 

Viee-pirm. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
Pin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lnkšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra, 

nedėldienį mėnesio. 

JUOZUKAS. 

Fed eracijos, 
Lietuvai federacija, siūlo 

du kaimynu — Rusija ir Len
kija. Siūlė ją ir vertė prie jos 
savu laiku ir trečiasis kaimy
nas *— Vokietija. Pastarajai 
karę pralaimėjus, nebeliko 
priemonių lietuvius federaci
jai! su Vokietija priversti. Bo
lido du — Rusija ir Lenkija, 

kovojančiųjų šu bolševikais 
socijalistų ir kairesniųjų libe
ralų pienu yra atbudavoti Ru
sija federatyviais pamatais. 
Kiekviena buvusios rusų impe
rijos tauta ir tam tikros sry-
tis, kaip Sibiras, sudarytų 

Turėjau pažįstamą, gerai ži
nomą kaimyną Jurgį. Netiek 
pažinojau patį Jurgį, kiek pa
žinojau jo sūnų Juozuką. Vie
name kaime gimęs, kartu kiau
les ganęs, tai-gi ir visus juokus 
pažinęs. Nes sakoma yra, kas 
kiaulių neganė, tas juoko ne
pažįsta. Nors juokas yra kaip 
kada nejuokas, bet verksmas, 
tečiau ne apie tai eina daly
kas, tai aš apie jį patylėsiu. 

Tai-gi turėjau savo pažįsta-
mulį Juozuką. Vikrus tai bu-

likę, jei neturtingasai dėdė, 
kurs Amerikon buvo iškelia
vęs, ir, sako, taip buvęs tur
tingas, jog turtų galo nežino
jęs, nors, kaip man vėliau te
ko nugirsti, to turto galas bu
vęs labai arti. 

Dėdė patar ia Juozuką į 
mokslą leisti, o jei pinigų reik
sią, tai jis šiek tiek prisiusiąs. 
Dėdė pinigus siuntė, norėjo 
Juozuką žmogumi padaryti. 
Visi, ir tėvas su motina, i r 
dėdė manė, jog jau iš ko-iš-ko, 
o iš Juozuko žmogus tai bus. 
Visi džiaugias, visi tikisi, visi 
viltis auklėja. Tik užmiršo 
vieną dalyką, kad visas motč-vo vaikas. Tėvas sakydavo 

jog tai vyrukas, ne vaikas;j s las, apšvieta ir pažiūrų į pa 
tokiam kaime sėdėti ir žemę .šaulį išsidirbimas ima pra
arti butų sarmata. Būtinai j džią nei svieto pakraštyje, nei 
reikia į žmones išleisti, kad | augštuose mokyklų namuose, 
nereiktų juodos duonos 
griaužti, bet kad galėtų duo
ną su, sviestu valgyti. I r nebi-
le kokią duoną, bet baltą, to
kią,̂  kdkią ponai valgo. Tik 
vargas, kad į svietą leidžiant 

bet ant motutės kelių, po tė
vučio priežiūra. 

Išvažiavo Juozukas į mokyk
lą, į miestą, be tikro doros 
pamato, be žinios kaip tėvą, 
motiną godoti, kaip Dievą my 

Mokinos Juozukas metelius, 
kitus, daug ko pramoko, akis, 
kaip vikšriuku prapjovė, bet 
svarbiausiai už viską sužinojo, 
jog jo dėdė Amerikoje gyve
na ir iš Amerikos jam pinigų 
prisiunčia. Je i dėdė gali ten 
kur toli gyventi ir pinigus jam 
siųsti, kodėl jis to negali pa
daryt i ! Ne. Taip ilgai būti ne
gali. J i s juk nekoks prastunė-
lis, jis juk Juozukas, mokin
tas vyras, nei tėvai nei dėdės 
jam nieko nereiškia. 

I r nu prašyti, nu rankas tė
vo bučiuoti, kad į Ameriką 
leistų, sykiu su dėde pinigi 
kastų. O ir ne tik kasti, bet 
semti ir semti iŠ pripiltų aruo
dų, kurių niekados nei išsem
ti, nei išbaigti negalima. 

Atvyko Amerikon Juozelis, 
atvyko dykunėris. Šiek tiek 
aptvirkęs, rusiškos mokyklos 
ragavęs, be savistovumo, be 

svečią, priėmė kaip pakeleivį. 
Bet po dienos—kitos pamatė, 
jog ne tas Juozukas, apie kurį 
jis svajojo, kokiu jis manė jo 
sesutė turėjo gimdyti ir išau
ginti. Ne sesutės sunūs—išdi
dus, ištvirkęs, pasipūtęs, į nie
kus pavirtęs, i 

Pavaišinęs, pamielavęs jau
nutei}, nuvedė į mokyklą. Bet 
Juozukas ne apie mokyklą 
svajojo, tik apie aukso kalnus, 
ir didelius turtus, kur uždyką 
kas duoda. 

Parbėga Juozukas iš mo
kyklos, nei trijų dienų neišbu
vęs. Pasiuntė į darbą. Jam 
darbas netiko, ir sunku, ir ne
smagu. 

Juozukas dėdei nepatiko, bet 
ir dėdė Juozukui nepatiko. 
J is ihat buvo ir skupus, ir 
degtinės bei alaus negėrė, o 
nedėlioję į bažnyčią ėjo pats 

-kitą be darbo. Pinigus, ku^ 
riuos nuo dėdės paglemžė pra-
leido-pravalgė ar pragėrė. Be 
pinigo nei valgio, nei pasto
gės negalėjo gauti ir tik lai
mės a r nelaimės vedamas įsi
gavo į Miko saliuną, kur ga
vo nakvynę, bet už tai turėjo 
saliuną šluoti, "spitunus maz
goti. " 

Juozukas juk buvo mokin
tas, narodną dvi žiemi išėjęs, 
ne jam tokį darbą dirbti, 
" sp i tunus mazgoti," Reikia 
ieškoti kur nors pragyventi 
gražiau, patogiau. Bet kaip? 
Jis sužinojo, jog tame pat 
mieste gyvena klebonas, kuris,* 
anot Juozuko saliuno draugų, 
esąs turtingas, kaip aitvaras. 
&is jis pas klebono " d a r b o ' ' 
prašytų. 

Nuėjo Juozukas. Klebonas 
maloniai jį priėmė, jo vargų 
dainos išklausė, patarimų su 

Skaitė Jozukas savo raštą, 
skaitė kiti, ir juokės iš džiaug
smo ir raudo iš gėdos. J i s 
pats džiaugės; jo draugai gi-
rė i r daugiau rašyti ragino. 
Nepajuto kaip dideliu žmogu
mi tapo. I r mąstė ir galvojo, 
kodėl jis taip pirmiau nedarė. 

Prisiėjo man iš to miesto 
išvažiuoti ir per kiek metų 
Juozuką užmiršti. Tik štai 
prieš pat karę, netikėtai su
einu vyrą, pradėjusį jau sen
ti, apšepusį, su viena koja. 
J i s eina drąsiai prie manęs. 
Matyt, kad pažįsta, bet aš jo 
nepažįstu. Tik gerokai pagal
vojęs, atsimenu ir sušunku: 
" J u k tai Juozukas?" " T a i p 
tas p a t s . " " K a s t au kojai pa
sidarė t " , klausim " E e tai ilga 
pasaka," atsako lyg pasidi; 
džiuodamas. '^Geriau duok 

pažinimo pasaulio jo tikreny-1 ir Juozuką spirė eiti. Ar-gi teikė ir kaipo pavargusiam su-1 kiek ant a laus ." Padaviau pi-

reikia pamokinti, o čia nėra išlieti, nes tėvai manė, jog to 
ko: ukė silpna, javai nedera, viso mokinti nereikia, mokyklo 
gyvuliai neauga. Butų visi ge- je geresnių, gražesnių dalykų 

atskiras valstijas, o jos visos Irieji norai, norais tik ir pasi- išmoks. 

bėję. Pilnas Viidnmo, puošnu
mo, bet silpnutis, kai lendre-
hv: kur vėjas pučia, čia link
sta. 

Pasitiko dėdė Juozukį, kaip 
savo vaiką, pavaišino kaip 

galima, anot Juozuko, su to
kiu gyventi. Ne, jis pats sau 
atsako, ir dėdę palikęs be pi
nigo, be skatiko pabėgo kur 
galva, kojos nešė. 

Vaikščiojo Juozukas mėnesį 

nui pinigą indavęs per duris 
išleido. Juozukas išėjo atgal į 
saliuną, už pinigą su kitais 
susidraugavo, o klebonui atsi-
dėko<$amas laikraštin purviną 
straipsnį parašė. 

oigėlį, jis nuėjo savo keliu, 
paliko mane bestovinta besi
stebint, kaip numirusį. " J u o 
zukas, Juozukas ," pamaniau, 
" t a s pats Juoaukas, kur kiau
les sykiu ganėva." 
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Aušros Vartų Parapijos 

Aušros Vartų Parapija yra pasižymėjusi ypatingame puikių pa
silinksminimų visuomenei prirengime. Tatai ir šioje gegužinėje šiame 
piknike bus lenktynės, gi dar nepaprastos lenktynės, nes bus tautiškų 
dainų lenktinės, kuriose dalyvaus įvairaus amžiaus vyrai, moterįs bei 
merginos. Užtai visi seni jauni, didi, maži j Aušros Vartų Pikniką. 

Važiuokit 22 karais iki galui, o paskui La G range karais iki daržiui. 

fcfcfc-

Ned. 13 d. Liepos-July 1919 
National Grove-Darže, Riverside, III, 
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Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. 
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Lietuviai Amerikoje. 
* — 

SORANTON, PA. 

Suareštavo bolševikus. 

bei užniezdamas laisvamany-
bės ir bolševizmo dėmę. Tokis 
neteisingas užmetimas labai 
.sujudino Šv. Mykolo dr-jos 

Birželio 29 dieną čia likosi narius, kurie jaučiasi įžeistais, 
areštuoti keli bolševikai, pa-j Birželio 10 d. Šv. Mvkolo 

DAR KARTĄ TAKSŲ REI
KALAIS. 

rengę prakalbas. Areštuotas 
visiems gerai žinomas bolševi
kiškų idėjų platintojas J. Ju
kelis, vienas to vakaro "spy-
kerių' \ 

Už raudonosios literatūros 
platininiu kalėjiman taipgi at
sidūrė J. Krevinskas, A. Min-
kelis ir J. Varpus. 

Visi keturi laikomi kalėjime 
ir neleidžiama jų išbeluoti. 

Reikia dar pridurti, kad 
bolševizmu susirgę lietuviai 
bus pirmieji, kurie bus teisia
mi sulyg naujai išėjusių ir pėt-
nyeią prieš tai patvirtintų į 
statymų. Geras rekordas lietu
viams, jeigu iš jų pirmieji bus 
iš čia deportuoti, nėr ka! 

Scrantono Žvalgas. 

KENSIN6T0N. ILL. 

Šiomis dienomis Kensingto-
nan atsibaladojo tūlas žmoge
lis, kuris pasivadino save tau
tišku kunigu (nezaležninku) 
ir pasisakė norįs sutverti tau
tišką parapijų. 

Liepos 8 d. tas "kunigas' ' 
buvo surengęs prakalbas. Sa
kė, kad būtinai reikia išrinkti 
komitetas, kuris rinktų pini
gus. Kadangi į to "kunigo" 
prakalbas mažai žmonių atsi
lankė, todėl nebuvo iš ko ko
miteto rinkti ir tokiu būdu 
bambizas nieko nepešė. 

Vis-gi reikia persergėti 
kensingtoniečius lietuvius, 
kad nesiduotų bile padaužoms 
save suvadžioti. 

Dabartiniu laiku tokiu pa
daužų randasi tiek ir tiek. Jie 
gatavi kaž kuo prisidengti, 
kad tik pasipinigavus. 

Patartina moterims, kacT to
kiems " komitetams", kurie 
ateitų rinkti pinigus del tau
tiškos bažnyčios, šluotą pa
imtų. 

. Teisybės rašėjas. 

Į J J M t J l REDAKCIJAI. 

Newark, N. J., 
Birželio 27 d., 1919 m. 

"Draugo" Redakcijai, 
Chieago, HL 

Gerbiamieji:— 
Laikais nuo laiko "Drauge" 

telpa pranešimai iš lietuvių 
veikimo Xewarke, kartais vi
sai neteisingi, įžeidžianti as
menis bei draugijas. 

Pavyzdžiui gegužio 23 d. 
"Draugo" num. tūlas Škic, 
rašydamas apie kokius ten 
laisvamanius bei bolševikus, 
jųjų tarpe įmaišė Šv. Mykolo 
dr-jos vardą, prilygindamas 

dr-ja savo susirinkime ap
kars tė ir perskaitė viršminė-
tą korespondencijų. Po apkal-
bėjimui nutarta sekančiai: 

Kadangi Šv. Mykolo dr-ja 
iš tikybinio atžvilgio yra ka
talikiška, iš tautiško grynai 
lietuviška, rėmė ir aukojo se
kančioms lietuvių įstaigoms: 

Šv. Trejybės, Liet. B.-K. 
Bažnyčiai, Newark, N. J., LTet. 
li.-K. Bažnyčiai, Harrison, N. 
J., Tautos Fondui, L. N. Fon
dui, Našlaičių Šelpimo dr-jai 
(katalikiška), Lietuvos Dai
lės dr-jai Vilniuje, rėmė visas 
vietos lietuvių surengtas pa
rodas bei iškilmes Lietuvos 
vardo pakėlimui; Šv. Mykolo 
dr-ja remia visas naudingas 
įstaigas, kurios darbuojasi 
lietuvių bei Lietuvos gerovės 
dėlei. Tad gana aišku, kad 
laisvamaniai-bolševikai nere
mia tokių įstaigų, kaip viršuj 
nurodyta. 

Todėl mes reikalaujame, 
kad Škic atšauktų savo netei
singą korespondencijų ir ne
vartotų Šv. Mykolo dr-jos 
vardo savo ypatiškiems reika
lams su tikslu nuplėšti garbę 
ypatų, su pažeminimu draugi
jos vardo. 

Šv. Mykolo dr-ja drąsiai 
stos į kovą su Škic ir jam pa
našiai apginimui savo garbin
go vardo. 

Taip-gi reikalaujame, kad šį 
laišką patalpintume! į "Drau
go" pirmiausį numerį. Prie
šingai, mes pasiliekam sau 
teisę pasielgti taip, kaip 
mums geriausia atrodys tei
singu. 

Šv. Mykolo dr-jos valdyba: 
Julius J. šedis, pirm., 
J. Laurinaitis, vice-pirm. 
Juozas Pladis, ižd., 
& V. Adomaitis, rast., 
K. Ignaciunas, fin. rast. 

Red. prierašas. Talpindami 
šį laišką, Šv. Mykolo draugi
jai su apgailestavimu' turime 
pastebėti, kad ne ką darysi, 
jei ne visi žmonės ir ne visi 
korespondentai apie draugiją 
yra tokios nuomonės, kaip 
draugija norėtų. Pasauliui 
jau taip lemta, kad asmenų ir 
draugijų pasielgimus žmonės 
ne vienodai vertina. Tad no
riai duodame vietos ir kitai 
nuomonei išsireikšti, talpin
dami šį draugijos laišką. Tik 
neverta kitiems neteisybes 
primetinėti. Gal ir korespon
dentas savai nuomonei turėjo 
ganėtino pamato. 

Iš prisiunčiamųjų Lietuvių 
Biurui laiškų pasirodo, jog 
yra daug lietuvių, nuo kurių 
darbdaviai išrinko ar dar ir 
dabar teberenka taksus iš jų 
uždarbio visai bereikalo. Di
džiosios Lietuvos lietuviai tu
ri mokėti tik tada taksus, ka
da uždirba daugiau kai $1,000 
arba $2,000 žiūrint ar jis pa
vienis ar vedęs. Ligšiol atsi
šaukusiems mes nurodydavo 
me, kur kreiptis, kad savo tie
sas išgauti, bet pasirodė, kad 
darbininkui tai nelengva atlik-

klausimų, ant kurių gavę at
sakymus, mes patys išpildysi-
me reikalingas formas ir pri
siusime atgal pasirašyti ir pas 
notarą užtvirtinti. Už mūsų 
darbą jokio atlyginimo neima-
me, tai-gi nesiųskite pinigų, 
nes mes turime juos atgal 
grąžinti. Žinoma už prisiųs
tųjų faktų teisingumą atsako 
tas, kuris pasirašo ant for
mos. Tai-gi jie turi būti tei
singi, ir mes už juos atsako
mybės neimame. Siųsdami at
sakymus adresuokite: Foreign 
Language Governmental In
formation Service, Lithuanian 
Bureau, 6 West 48th St., New 
York City, N. Y. t i, tai-gi mes parengėme eile 

1. Pilnas vardas ir pavarde, ir kaip esi užsirašęs? %.. 
2. Adresas, dabartinis ir tuo laiku, kuomet mokėjai taksus t 

3. Kada ir kur mokėjai taksus t (Paduok dieną ir mėnesį). 
. . . . . . . . . . . 
4. Ar dabar užlaiko jums taksus iš uždarbio? « 
5. Ar mokėjai taksus kolektoriui, jei mokėjai tai kuomet 

i r Kur T 
G. Kolektoriaus vardas ir kur gyvenat ' 
7. Ar darbdavys atlaikė taksus už praėjusius metus? 

. . < 

PARSIDUODA FARMA! 
F a r m a gražioj vietoj arti miesto ir 

prie didelio kelio, upel is šalę teka, 
budinkai stori ant kalno, geros žemes 
40 akrų. Randasi čia bažnyčia ir mo
kykla. Wisconsin, farma verta $3,000 
parsiduos viž $1,900 ant lengvų išmo
kėjimų arba mainysiu. Tūrių par
duoti kad ir pigiai iš priežasties li
gos. Atsišaukite pas savininką. 

FRANTt ROBROVOI^SKIS. 
1827 W. 23 Str.. Chieago, m . 

P A R S I D U O D A LABAI PIGIAI. 
Puikus mūrinis namas 2 pagyv. po 

4 kambarius. Labai geroje vietoje 
322 W. 85-th St. preke tiktai $3,300 
jmoket $500.00, o likusia kaipo ran
da. Kreipkitis pas 

\Vm. Kazlauskas, 
3333 So. Halsted St., ~ Chieago. 

CHANDLER AUTOMOBILIŲ 
turi parduot savo 1917 m. 7 sėdynių 
tourtng, geras kaip naujas. Parduosiu 
pigiai už cash arba ant išmokesčių. 
Atsišaukite: 445S So. Wood St., Tele
fonas Yards 3885. 

7 kambarių namas su barne ir viš
toms namas, gazas ir šal igatvius su
dėti. Parsiduos labai pigiai. Atsi
šaukite pas savininką. 

«843 S. Campbell A v a 

REIKALINGOS. 
25 merginos del fabriko darbo 
$14 į savaitę, mokinančioms 
$17 iki $20 į savaitę dirban
čioms nuo šfukų (piece work). 
Atsišaukite . 

Amer Insolated Wire 
& Gable Co., 

954 W. 21st St., 
Telefonas Canal 1854. 

JAU GALIMA SAVO GIMI 
NES IR PAŽĮSTAMUS 

SURASTI LIETU
VOJ. 

Šiuomi pranešame Lietuvių Vi
suomenėj kad gavome žinią nuo 
Laivakorčių kompanijos iš Roter
damo kad yra galima paieškoti sa
vo giminų ir pažįstamu Lietuvoje. 
Tą kompanija turi savo atstovus 
Lietuvoje ir Prūsuose patis gerai 
žinote tą, tad užtikriname, kad 
ant paieškojimų atsokymas bus 
tikrai gautas, mes pasirūpinsime 
kaip galint greičiau, jusu gįmines 
surastį ir pažįstamus. Ui paieško
jimą reikia užmokėti $100 dol. tik 
Už rašinėjimus ir už -štampas, pa
tarnavimas veltui Lietuviams ir 
kaip gausime atsakimus visuomet 
pranešime Laikraščiuose apskelp-
sime. Siųskite $1.00 Šiuo adresu: 

A. S. KULBICKAS, 
7602 Aberdeen Ave. N. E. 

Cleveland, Ohio. 

% » » • » • » » » » • • • • » » • • • • < • < 
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A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUfi 
— i — — — ^ — — — . — ^ — • » 

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

Taipgri didesnę dalį grabų pa-
t.Įs dirbam*. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 41*9 

1S Dr.M. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 471 h St., Chieago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuoee Teismuose 

Ofisas Didmiesty j : 

6 t W. WASHINGT01f S T R E E T 
Kambaris C09 

Tel. Central 547S 
Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

8« 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 3 M 2 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

•*«•« - • - • - • 8 
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8. Darbdaviu, firmos, ar kompanijos, kurioje dirbi, vardas 
ir adresas • ' 

9. Kiek užmokėjai taksų, ar turi kvitas ir kas ant jų pasi
rašęs ? 
10. Ar esi vedęs? Kiek vaikų ir jų amžius? 
11. Kur moteris gyvena: Amerikoje ar Lietuvoje? 
12. Ar moteris ir vaikai dirba nors vienas, jei dirba tai kuris T 

13. Ar moteris -laiko burdingierius ir kiek ji iš to uždirba? 
^ . . . . . . . . . 

14. Ar be moters ir vaikų, turi dar ką nors kitą maitinti, 
kuris negali pats užsidirbti? / 
15. Kuo užsiimi? 
16. Ar turi pirmas Amerikos pilietybės poperas? 

ANT PARDAVIMO. 
čeverykų Taisymo šapą, yra Elek-

trikine Finisher. Priežasties parda
vimo savininkas išvažiuoja iš miesto. 
Atsišaukite. 

1700 W. 45 Str. 

17. Kada atvažiavai į Suvienytas Valstijas! 

18. Ar pasirašei ant kortelės dirbtuvėje, kad nežinai ar va
žiuosi, ar jei ir važiuosi, tai nežinai kuomet išvažiuosi iš 
Amerikos ? 
19. Kiek išviso uždirbai 1913 m. ? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais?. 
20. Kiek išviso uždirbai 1914 m. ? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais? 
21. Kiek išviso uždirbai 1915 m. ? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos jiariai tais metais? 
22. Kiek išviso uždirbai 1916 m. f 

Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais? 
23. Kiek išviso uždirbai 1917 m. ? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais? 
24. Kiek išviso uždirbai 1918 m. ? 

Kiek uždirbo kiti šeimynos nariai tais metais? 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda bizniaus namas puikio

je vietoje prie pat gatvėkariu. Taip
gi užpakalyje yra puikus namas 
ant dvieje pragyvenimu po šeš ius 
ruimus. 

5133 W. 12-th S t 
Atsišaukite pas: 

A. Valančius 
1442 S. 4»-th Ave. 

Cicero, m . 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1920 So. Halsted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; « — 9 

vakare / Tel. Canal 4367 
x » * » - » » * • > * * * - • » » • • • • • • ' • • • ; < 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave, 
Pi ione Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
P h o n e Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 858 5 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Westera Boulevard 
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 
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ANT PARDAVIMO. 
Automobil ius Dodge Bros. 5 pasa-

zierių 1917 modelis su 5 tires 1 
extra ream ir visokie reikmenai 
prie automobil iaus, Taippat parsi
duoda namas 6 kambarių 1 pagyve
nimo, vandenių apši ldoma 6 pėdų 
6 colių basementas, maudyne, gazas, 
elektra, lotas 25-125 pėdų. Prie
žasties pardavimo savininkas eina į 
kitą biznj. Atsišaukite vakarais nūo 
6 iki 10 

CHAS. ROZANAS 
730 W. €2 Str., 

Telefonas Normai 3,501 

AMERIKOS LIL MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystėa 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po pietų: vakare nuo 7:80 iki 8:80 
3106 So. Halsted St.. Chieago, IH. 

? > « « 
Tel. Drover 7042 r 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO, ASHLAJtD AVENTJC 
M 

arti 47-tos Gatvės 
• 

JUK 

I 
J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

-SS 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. RockwelI 6999 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman 60 

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 
4049 S. Ashland Ave. k am p. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

• » - » « i 
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DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mickigan Ave, 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto Ii 

S9—« ™ » 

AR NORITE PADARYTI 
EXTRA PINIGŲ LIUO-

SU LAIKU. 

Pa $10 ir daugiau į vakarą. 
Mums reikalinga keletas e-

nergingų vyrų Chicagoje ir 
apielinkėje, kurie norėtę pada
ryti liuosą laiką. Baudinpi. 

Iš Chicagos krejpkities ypa-
tiškai panedėlia ir til»niimlco 
vakarais ntio 6 vai. Iš apielin-
kių galima klausti informacijų 
per laišką. 

WM. D. MURDOOK 6 CO. 
klausk J. MOZERIO Asst. Mgr 

J. L. ŽUKAUSKAS 
1447 So. 50-th Ave. Cicwo, IU. 

• • — !• » » » » . » 

Ant Pardavimo Properte 
Didelis bargenas. Randasi po numerio 

6«31 ir 32 S. UNION AVE. 
lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis- namas ant 4 pagyveni
mų kitas namas medinis ant 2 pagyvenimų užpakalėj. Bandos 
neša $10.00 j menėsį. Parsiduos greitai už $8,500.00, Atsi-
saukite 

BERNARD VELLENGA 
11212 S. Michi^an Ave. Telefonas Pullman 439 

T 

PIRKITE KARĖS TAUFY-
WO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

— ,a.",xjw..u -IL!<—JU.. -Ji!.—1-
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iwns senus n a m u s ir s tatant iems naujus, m e s skofiuame 

pittigrus ant* labai lengvų islygu. Be jokių iskaiči^. 
P i lnas infosmacijas gal ima gauti kas Pirmadienį nuo 7:3fr Tai. 

vak. įkf 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie »2ro plaee 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyči\i Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P . Baltutis , B a l i . , 
4327 Union Avenue. 3201 So. Halsted. S*. 

. Sekleckls, I idin. , 
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Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lieta vis Gydytojas Ir 

CbJrurga* 
Ofisas 10900 So. Michigan Ar; 

Realdencija 107JI So. Mickigan Av. 
Roseland, m . 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pu l lman 343. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki t vakarą. Ned. 
9 Iki 13. 8-— 

i 

i 
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DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus, 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 
700 NORTH ASBDLAND ATEBTUK 

Kampas Horon Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 9 
iki 9 vaL Telefonas Haymarket 6282 

a ~ * 

• » < » ^ » ^ » » » •«• • • • •»» n * * * mi 
I 

Dr.G.M.GUSER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, I1L 

SPECĮĮJALISTAS 
M e t e r t » ų , vyr išku, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istemo ir ypatiSKas mokini
mas parodytus jus žinovų į t rumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo desigriing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s sute iks ime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mas ines mūsų ira-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mušu mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

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

MASTER D E S I G M N G SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iŠ 118 N. LaSalie St. 
į 190 N, State gatvę, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

IIIIIHHIIMlimtflMIfHIIII 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Haymarket 3644 

OU.UOTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto %r—% po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
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Ketvirtadienis, liepos 10,1919, 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS.'NEPAKENČIAMAS DARBAS 

PASTOS ĮSTAIGOSE. 
Ketvirtadienis, liepos 10 d., 

Šv. Septyni Broliai Kentėtojai. 
Penktadienis, liepos 11 d., 

Šv. Pijus I. Sigisbertas. 

VISUR PRIVISO BOLŠEVI 
K Ų . 

Visas reikalas bus paduotas 
prezidentui. 

Jų yra ir gatvekarių darbi
ninkų unijoje. 

I 

p'l 

Kaip buvo minėta, ana die
ną gatvekarių konduktoriai ir 
motormanai turėjo trnksmin-
gą susirinkimą. 

Dabar paaiski, kad susirin
kime truksimi pakėlė bolševi
kiški agitatoriai. Jie neatlai-
džiai šaukė, kad gatvekarių ir 
viršutinių geležinkelių kompa
nijos turi padidinti darbinin
kams užmokestį, sutrumpinti 
darbo valandas. Turi tą pada
ryti tuojaus. (ii kitaip strei
kuoti, streikuoti, streikuoti! 

Konduktorių ir motormanų 
unijos viršaičiai pripažįsta tei
singu daiktu darbininkų rei
kalavimą. Bet, sako, tokius, 
reikalus reikia aptarti šaltai ir 
rimtai, be jokio trukšmo. 

Sulyginus su kitų darbo ša
kų darbininkais, šiandie gat
vekarių konduktoriai ir mo
tormanai mažai uždirba. Gi 
pragyvenimas nuolat kyla ang 
štyn. Kompanijos turi išpil
dyti pastatytus darbininku 
reikalavimus. 

Bet tie reikalavimai turi 
statomi rimtai, be trukšmo. 
Kitaip dar galima pakenkti 
pačiai darbininkų unijai. 

Tečiaus bolševikiški agen
tai to nežiūri. Jiems svarbu 
visur pravesti betvarkę ir pa
skui naudoties jos vaisiais. 

Unijos viršaičiai tvirtina, 
kad konduktorių ir motorma
nų unija turės b\įt apvalyta 
nuo bolševikų. Visi bolševikai 
turės eiti laukan iš unijos. 
Darbininkai ir be jų keliamo 
trukšmo iškovos sau geresnes 
darbo sąlygas. 

Tokie jau šiandie laikai. 
Nei viena, kadir mažiausia 
darbininkų kuopa, negali but 
liuosa nuo bolševikų. Visur 
jie apsireiškia, nežinia iš kur 
imasi. 

Tuo.s raudonuosius gaivalus 
reikia naikinti taip, kaip šian
die naikinamos musios, kurios 
išnešioja užkrečiamąsias ligas. 

VAGILIAI IMASI MUZI
KOS. 

Turbūt, viena vagilių rųšis 
ims mokyties groti muzikos 
instrumentais. 

Aną rytmetį atidaryta mu
zikalių instrumentų krautuvė 
— John Vacca & Sons, 858 
Blue Island ave. 

Susekta, kad iš krautuvės 
pavogta: 6 skripkos, 7 gita
ros, 8 mandolinos ir daugelis 
kitokių muzikalių daiktų. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $48. 

Ne vienam Chicago, bet ir 
kituose miestuose, nepaprastai 
sunkiai dirba pastos darbi
ninkai, kurie priklauso fe-
deralės valdžios žinybai. 

Darbininkai ne tik pigiai 
apmokami, bet ir darbo sąly
gos tiesiog nepakenčiamos. 
Darbavietėse, visuose ofisuose 
didžiausios nešvarybės. 

Jau senai pastos departa^ 
mento darbininkai skundėsi su 
savo padėjimu. Bet viršinin
kai neatkreipdavo domos. 

Tik šiandie iš Washingtono 
pareina žinių, kad valdžia 
rimtai dirstels į tuos darbi
ninkų nusiskundimus. I r visą 
reikalą peržiūrėti paves pa-
ėiam šalies prezidentui. 

Gal ir tolesniai pastos dar
bininkų reikalavimai ir nusi
skundimai butų buvę ignoruo
jami, jei ne tas, kad darbams 
ėmė trukti darbininkų. 

Senesni pastose darbinin
kai ėmė pamesti savo vietas. 
(Ji naujų nebuvo galima gau
ti. Niekas nenori apsiimti pi
giai dirbti ilgas darbo valan
das apleistuose, dulkėtuose 
kambariuose. 

Dabar laukiami šiokie-tokie 
pagerinimai ir palengvinimai 
darbo sąlygose. 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Gerb. draugijų atstovai ne
pamirškite atsilankyti šį vaka
rą, liepos 10 d., 7:30 vai. va
kare į Kataliku Vienvbės 5 
skyriaus susirinkimą. 

Skyriaus Valdyba. 

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO VEIKIANČIOSIOS KO
MISIJOS SUSIRINKIMAS. 

EXPRESO KOMPANIJA SU 
ORGANIZAVO SAVO 

POLICIJĄ. 

Saugos vežimus nuo apvogi
mo. 

Trys su automobiliu plėši
kai užpuolė Charles Russell, 
4846 Greemvood ave. Paėmė 
nuo jo $48 ir laikrodėlį $15 
vertės. 

Užpuolimas atliktas ant 
kampo 48 gat. ir Ellis ave. 

Vagiliai pagaliau* ėmė smar
kiai veikti aplink įvairių fir
mų vežimus, kuriais po mies
tą fšvežiojami visokie daiktai 
žmonėms. Šiandie nuo plėšikų 
-užpuolikų daug nukenčia de-
partamentinių krautuvių ir ex-
presų kompanijų vežimai. 

Padidėjus užpuolimams, A-
meriean Raihvay Express kom
panija suorganizavo nuosavią 
policiją. Tos policijos pareiga 
bus apsaugoti nuo plėšikų 
kompanijos vežimus ir auto
mobilius, siunčiamus po visą 
miestą su įvairiais daiktais. 

Paminėtos expreso kompa
nijos viršininkas Johnston tvir 
tina, jog perniai per paskuti
nius 6 mėnesius iš kompanijos 
vežimų buvo pavogta įvairių 
prekių $287,000 vertės. 

Tokie milžiniški nuostoliai 
kompanijos valdybą privertė 
pagalvoti apie priemones. Tam 
tikslui suorganizuota nuosavi 
policija. 

Kompanija dabar rūpinasi 
gauti miesto tarybos leidimą 
veikti tai policijai. 

Ketverge, liepos 10 d., 8:00 
vai. vakare, Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, su
lig praeito Apskričio susirinki
mo nutarimo, įvyks L. D. S. 
Chicagos Apskričio Veikian
čiosios Komisijos susirinki
mas. Kviečiami yra visi Ko
misijos nariai ir kuopų valdy
bos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų, k. a. busiantis 
L. D. Sąjungos seimas, nauji 
sumanymai, kurie reikės ap
svarstyti ir apdirbti bei kiti 
reikalai labui mūsų organiza
cijos. 

Geistina butų, kad į tai at
kreiptų domą ir kito s kuopos, 
kurios randasi toliau nuo 
Chicagos, kad savo kuopos su
sirinkime apsvarstytų visus 
organizacijos reikalus, paga
mintų naujų naudingų suma
nymų ir juos prisiųstų L. D. 8. 
Chicagos Apskričiui. 

Visus naujus sumanymus 
bei šio ar to organizacijoj pa
gerinimus Apskričio Veikian
čioji Komisija stengsis ap
svarstyti ir priduoti seimui. 

Taip pat L. D. S. Ch. Aps
kritys įvairiais reikalais nori 
susinešti su visomis toliau 
esančiomis L. D. S. kuopo
mis. 

Įvairiais L. D. S. Ch. Apskr. 
reikalais reikia kreipties se
kančiu adresu: 

M. Mažeika, 
1447 So. 50th Ave., 

Cicero, 111. 

riuonienė stipriai laikosi, 
prieš priešus, o kai kuriose 
vietose net smarkiai pliekia, 
vydami juos lauk iš mūsų tė
vynės. 

Neišmintinga butų sakyti, 
kad kovoje tik viena pusė nu
kenčia, paneša nuostolius. Kas 
gali pagelbėti kovos lauke su
žeistiems kareiviams? Nerei
kia nei rašyti, kad vienintelė 
pagelba sužeistiems karei
viams kovos laukė yra R a u 
donasis Kryžius. Tatai broliai 
ir seserys, rašykimės visi į 
Liet.- Raudonojo Kryžiaus Šel
pimo skyrius ir teikkįme pa
gelba Lietuvos kariuomenei. 

North Sides lietuviai! Jūsų 
netolimos praeities nuoveika-
lai yra gražus. Pirmiau bu
vote pirmoje eilėje visų kolo
nijų, nepasitikit ir dabar. Ne
pamirškit pėtnyčios vakare 
ateiti į susirinkimą ir patapti 
L. R. Kr. nariais. 

< Kar. Pr. Kišonas, 
L. R. Kryžiaus sk. pirm. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

41 BUVUSIEMS KAREI
VIAMS IŠDUOTA PI
LIETYBĖS RAŠTAI. 

VARŽOMOS AIRIŲ ORGA 
NIZACIJOS. 

Dublinas, liepos 9. — Ang
lų valdžia Airijoje paskelbė 
proklemaciją, jog visos sinn-
feinerių organizacijos ir airių 
laisvanorių būriai Tipperary 
yra priešingos įstatytams or
ganizacijos. 

Užvakar teisėjas Sullivan 
išdavė pilietybės raštus 41 bu
vusiems kareiviams, kurie tar
navo Suv. Valstijų kariuome
nėje. 

Daugelis kareivių gavo pi
lietybės poperas tarnybos me
tu. Kiti išsiima sugryžę iš 
tarnybos. 

L. D.NS. 29 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 11 d., t. y. pėtny-
č oj, 8 vai. vakare, Šv, Jurgio 
parapijos svetainėje, ant tre
čių lubų. Malonėkite visi na
riai atsilanlčyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Taip-gi atsi
veskite naujų narių prirašyti 
prie L. D. S. 

Rašt. 

IŠ NORTH SIDE. 

L. D. S. 20 kp. susirinkimas, 
sulig nutarimo, pripuola lie
pos 11 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. 

Visi nariai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų, ypač 
turėsim pasitarti kaslink Ap
skričio išvažiavimo, kuris 
įvyks nedėlioj, liepos 13 d. 

XV. XV. 

IŠ NORTH SIDES. 

mRSAVINGSSTAMPS 
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Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų skyrio susirin
kimas įvyks pėfnyčioj, liepos 
1-1 d., Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje, 8:00 vai. vakare. 

Sin susirinkiman kviečiu 
atsilankyti visus skyrio na
rius, taip-gi visus tuos, kurie 
nori prisirašyti prie prakil
nios šelpimo organizacijos^ Ši
tas susirinkimas bus dideliai 
svarbus, nes reiks pasitarti a-
pie pinigus, kurie randasi sky 
rio ižde. 

Lietuvoje eina smarki kova 
su priešais, kurie ryžasi pa
vergti Lietuvą. Lietuvos ka-

Labdaringosios Sąjungos 6 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą liepos 6 d., nedėlioj, Šv. 
Mokyjdo parapijos svetainėje. 
Susirinkiman atsilankė paste
bėtinai mažai narių. Nežinia 
kame priežastis. J u g labdary
bės reikalai privalo visiems 
lygiai rūpėti. 

Visųpirma svarstyta kaslink 
Centro paskirtos surinkti 6 
kp. sumos — 4,000 dol. Nu
tarta atsišaukti į visus North 
Siaes lietuvius ir lietuves 
prašant parėmimo tame sun
kiame, bet prakilname ir nau
dingame darbe. Kurie negalės 
vienu kartu paaukoti 10 dol., 
tie galės mokėti po kiek no
rės. Tam tikslui bus atspauz-
dintos knygutės. Nežiūrint į 
neskaitlingą susirinkimą, dar
bas nutarta varyti pirmyn. 

Be to nutarta rengties prie 
bazaro, kuris yra rengiamas 
ateinančiam rudenyj, Advente. 
Nutarta atsišaukti į visas mo
teris ir merginasy kad paga
mintų daigtų. 

Kas turi paėmę pardavinėti 
serijas t tikietus į Lab. Sąj. 
Centro pikniką, meldžiame 
sugrąžinti ne vėliau 20 d. lie
pos, nes tą dieną bus ir pik
nikas. 

Prie progos reikia pažymėti 
kad šįmetinis Lab. Sąj Centro 
piknikas bus vienas iš gra
žiausių ir indomiausių. Kvie
čiame visus Chicagos ir apie-
Iinkės lietuvius atsilankyti. 
Piknikas bus National Darže, 
Riverside, 111. 

Valdyba. 

NEPAPRASTA PROGA. 
Turėti nuosavia 5 akru farma. 

Randasi ar t i Chicago ir art i Ge
ležinkelio, šia žeme • galima nupirk
ti labai pigiai ir ant lengvu išmo-
kesčiu. Žeme yra geras juodžemis 
ant kurios viskas auga. Gali čionais 
gyventi laikyti vištas kiaules ir au
ginti daržoves ir tuo pačiu laiku 
gyventi Chicagoje. Rašykite a rba te-
lefonuokite man šiandieną o a6 pri-
parodisiu. jums kaip galima būti sa
vistoviu su mažai piningų. 

PAUL BAUBLY, 
Room 40 106 No. La Salle Str. 

Telefonas Main 2043. 

FATONIC 
Į^T0P~YQUR STOMACn'S &L 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EA.TO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa^ visus aptiekorius. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Room 1207, Tel. Central 230 

CHICAGO, ELLIHOI8 

-S 

Gyv.: S l l S 80. Halsted Street 
Telefonas Yardi SSfO 
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i SKAITYK DARBUS 
Lietuvos Amer. Pramones B-ves 

i 

i 
X) ŠIOJI 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) J A U A P Ė M Ė K O N T R A K T U S u ž kel is š i m t u s t ū k s t a n č i ų do l i e r ių i r d a r b a s v a r o m a s v i su 

smarkumu jų išpildymui. 
I 3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk-

dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių. 
I 4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja 

Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemėse taip-gi padaro legališ-
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc. 

I 5) PADARYT A. SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų 
ir visi) kitų reikmenų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui. 

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin-
5 gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose. 
I 7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios 

Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. 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. , 

"Z Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėri-
£ ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė

tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus. 

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

I Lithuanian American Trading Co. 
i 112 N. OreeneSt., Baltimore, Md. Į 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirtinto* Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertina Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augSto a rba žemo- tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj iSsiun 
člame cfykal. 

GEORGI & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, UI. 

Dr. a VAITUSH 
Lietuvis akių 

specialistas. 
Kodėl eiti pas 

svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia yra 
Lietuvis Dak
taras, kuria 
Egzaminuoja 

ir gerai pr i ren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir tur i 
vargo , su aki
mis ateik pas mane. Pa ta r imas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. 
1553 W. 47 ir Ashland Ave. 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
Phone Drover 9660 

DIDŽIAUSIA Į1ETUVISKA ĮRA'JTUVE RBIGA60JE 

I PBAftL QUBBN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
MUSTJ krautuvė—viena iT didžiausių Chicagoje 
Parduodame už 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 

> 

• 

9 t -

0 8 




