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METAI-V0L. IV. No. 166 

Lenkų legijonierių 
* 

pogromai Lietuvoje 
Talkininkai švenčia pergales 

šventę 

ALUS NETURI PASISEKI
MO KONGRESE. 

LYDOJE POGROMUS ATLI 
KO LENKŲ LEGIJO-

NIERIAI. 

Per tris dienas jie ten išžudė 
150 žmonių. 

Stockholmas, liepos 15.—Ki
jeve susitaikė soeijalistai bol
ševikai su soeijalistais revo-
liueijonieriais. Sutvėrė jie koa-
licijinį kabinetą. Bolševikų ka
binetan ineina trys soeijalistai 
revoliuci jonieriai: Lebedinec, 
Litvinenko ir Michailenko. 

Kijevo bolševikai nužudė 15 
monarchistų. Tarpe nužudytų 
yra Titovič. 

Netoli Kijevo miestelyj Tep
ilki kriminaliau gauja išžudė 
200 žmonių. Tarpe nužudytų 
buvo daugelis vaikų. 

Kijeve priskaitoma apie 25,-
000 bedarbių. Daugelis ten su
važiavusių ir pabėgėliu iš po
gromais paliestų vietų. 

Karės fronte Lietuvoje sto
vis pasibaisėtinas. Lietuvos 
bolševikiška valdžia apsistoju
si Minske. 

Lenkų legijonieriai mieste 
Lydoj atliko' baisius pogro
mus. Per t r i s dienas jie tenai 
siautė. Nužudyta apie 150 
žmonių. 

Lenkų legijonieriai daug bai
sių darbų ten atliko. Vieną 
žmogų jie intarė esantį bolše
viku. Nuėjo į to žmogaus na

mus, bet jo nerado namie. 
Pasigavo to žmogaus vaiką 

ir ėmė su degančiais šiau
dais jį svilinti, kuomet vaikas 
negalėjo pasakyti, kur yra jo 
tėvas. 

MILIJONAI ŽMONIŲ GĖRĖ 
JOSI PARODAVIMAIS. 

Pergalės šventėj* dalyvavo ir 
amerikonai. 

Paryžius, liepos 15.—Didžio
sios karės laimėtojai vakar čia 
turėjo milžiniškus parodavi-
mus. Visų talkininkų parinkti-
niausi armijų skyriai su savo 
vadais perėjo apačia Triumfo 
skliauto (arkos). Buvo ir ame
rikoniškos armijos skyriai su 
generolu Pershingu ir kitais 
vadais priešakyje. 

Kelį milijonai žmonių, dau
giausia prancūzų, turėjo pro
gos pamatyti tų nepaprastų 
šios gadynės reginį, kuomet 
kareivių batalijonai ir pulkai 
išpat ryto ėmė maršuoti puoš
niausiomis Paryžiaus gatvė
mis. 

Buvo ko džiaugties ypač 
prancūzams. Po tiek baisaus 
vargo ir didelių sunkenybių 
Prancūzija galų-gale išgelbėta 
nuo Vokietijos * imperijalizmo, 
kurs grūmojo visam pasauliui. 

Visų parodų vedė maršalu 
Joffre ir Foch. Pirmasis yra 

Washington, liepos 15.—Sau
sieji vakar kongrese išnaujo 
laimėjo. Jie neleido kongresui 
balsuoti su tikslu atšaukti ka
rės meto svaigalų prohibicijos 
įstatymų. 

Taippat jie sutruškino 
amendmentų, l^uriuomi buvo 
siūloma svaigalai su 2% nuoš. 
alkoholio. 

Dabar federaliai teismai riš 
tuos klausimus. 

ITALIJOJE STREIKAI; 
RIAUŠĖS. 

TALKININKAI PAPAIKĘ. 
SAKO SOSTO ĮPĖDINIS. 

Amsterdam, liepos 15.—Sa
loje Vieringene gyvena buvęs 
vokiečių sosto įpėdinis. Prisi
minus" jam apie tų, jog talki
ninkai pareikalaus Olandijos jį 
išduoti, jis atsako, kad talki
ninkai, turbūt, papaikę skelb
dami tokius keistus savo su
manymus. 

AVALINĖS SU MEDINIAIS 
PADAIS. 

New York, liepos 15.—Ava
linių fabrikantas Weldon Har-
rison pranešė, jog ateinančiais 
metais žmonės imsią nešioti 
avalines su mediniais padais. 
Skuros avalinės busią neinper-
kamos. 

pasižymėjęs {veikime vokiečių 
karės pradžioje, kuomet pran
cūzai sumušė vokiečius ties 
Marne. ' 

Antrasis—pabaigė karę su 
vokiečiais, galutinai pastaruo
sius sutruškindamas. 

Šimtai tūkstančių žmonių, 
dar iš vakaro buvo suvažiavę 
Paryžiun iš provincijos, kad 
pamatyti parodavimą, kokio 
nebuvo čia nuo Napoleono lai
kų, kuomet tasai garsu s pran
cūzų imperatorius buvo laimė
jęs kovą ties Austerlitz. 

PATIES ORLAIVIO KOMEN
DANTO PASAKOJIMAI. 

Kaip atlikta R-34 kelionė at
gal į Angliją. 

Londonas, liepos 15.—Iš A-
merikos praeitą šeštadienį An-
glijon parskrido anglų orlai
vis R-34. Orlaivio komendan
tas Scott štai ką pasakoja apie 
tą savo kelionę: 

Esu kaip tik tikras spėjikas. 
Tą naktį, kuomet mes apleido
me New Yorko padanges, bu
vau pasakęs, kad mums kelio
nė atgal į Angliją užims apie 
70-80 valandų. Kelionę mes at
likome į 75 valandas. Tuo tar
pu kelionei į Ameriką buvo 
reikalinga 108 valandų. 

Pastarajam mūsų skridimui 
išpradžių patarnavo prielan
kus vėjas, nežiūrint vienos ma
šinerijos sugedimo. 

Pirmąsias 800 mylių mes 
skridome gana greitai. Darė
me 72 mazgu valandoje, o kar
tais ir daugiau. 

Nepamirš atsisveikinimo. 

Nekuomet nepamiršiu atsi
sveikinimo su New Yorku, 
kuomet mūsų orlaivis paleng
va apsuko aplink Time s bok
štą tuojaus po pusiaunakčio 
2,000 pėdų augstumoje. Po mu

mis mirgėjo tik vienas žiburių 
laukas. Ne visur tenka pama
tyti tokius stebėtinus reginius. 

Mūsų mašinos perdaug tra
tėjo, tad neleido mums nugir
sti žmonių krikštavimus New 
Yorko gatvėse, kas, be abejo
nės, turėjo įvykti. 

Užpakalyj savęs mes turėjo
me stiprų vėją, kuomet buvo
me už 150 mylių pietuose nuo 
Newfoundlando. Bet toliaus 
vėjas atsisuko priešais mus ir 
sulaikė mūsų greitumą. 

24 valandas miglose. 

Dar toliaug rr paskui ligi 
kelionės galo putė lengvas vė
jas įvairiais šonais. Viduje 
vandenyno mes į skridome į 
tirštas miglas, kurias bridome 
per 24 valandas. 

Didžiumą kelionės atlikome 
žemiau debesų juostos. Bet vi
su kelionės metu neteko pama
tyti jūrių paviršiaus. 

Prieš pat Airiją mes buvome 
pakilę 5,000 pėdų augštumon. 
Toje augstumoje išbuvome 6 
valandas. Labai nušalome. 

Viena mašinerija sugedo. 

Kelionėje mums sugedo vie
na mašinerija iš penkių. Reiš
kia, mes buvom netekę vienos 
penktos dalies savo spėkų. Bet 
pasekmingai galėjome keliauti 

ir su kitomis keturiomis maši
nerijomis. 

Abelnai imant, retai kada 
pavartojamos antkart visos 
penkios mašinerijos. 

Kelionės metu dažniausia 
veikia tiktai keturios mašine
rijos. 

Dėkingi geradariui. 

Suv. Valstijose gyvuoja svai
galų prohibicija. Nelengva 
mums buvo gauti kelionei rei
kalingų svaigalų (rūmo). 

Visgi atsirado toks gerada
ris kurs mums indavė svaiga
lų. Jam už tai esame daugvdė-
kingi. 

Tas geradaris tik mums yra 
žinomas. Nes jis mus pašildė, 
kuomet mes augstumoje bu
vom sustingę. 

Tai pirmasis mėginimas. 

R-34 kelionė į Ameriką ir at
gal—tai pirmasis išmėginimas. 
I r tai pasekmingai atliktas. . 

Manau, trumpoj ateityj 
transportacijoje per Atlantiką 
įvyks svarbios atmainos. Or
laiviai bus padidinti ir jie pa
sekmingai be jokio pavojaus 
atliks keliones taip, kaip šian
die atlieka laivai. 

Bet su orlaiviais kelionės 
tuo bus parankios, kad jos bus 
atliktos greitai. 

Rymas, liepos 16. — Vakar 
įvairiose Italijos vietose paki
lo streikai. Kai-kur pakelta 
riaušės. 

Lucernoj 8 žmonės užmušta 
ir apie 30 sužeista. Arti Genoa 
nušauta du anarchistu. 

Raudonieji gaivalai Italiją 
ima spausti kaipir kokiais ge
ležiniais nagais. 

Vargas butų šaliai, jei vy-, 
riausybė kokiuo nor s būdu ne-
sutruškintų to bolševikiško su-
ftfclimo. 

Nes tuomet -raudonoji ryk
štė galėtų paliesti visą Europą 
ir išnyktų tautų civilizacija. 

SENATAS STATOSI PRIEŠ 
PREZIDENTĄ. 

Reikalauja visokių slaptų do
kumentų apie taikos sutartį. 

KOKIAM GALUI JIS ĮSTO 
JO LAIVYNAN. 

Šiandie nei už pinigus negali 
pasiliuosuoti. 

New York, liepos 14.—Ant 

Washington, liepos 16,—Se
natas pradeda kovą taikos su
tarties reikale. Pasiremiant 
principu, kad neturi but jo
kios slaptos diplomatijos, bet 
viskas atvira visuomenei, se
natas pareikalavo nuo prezi
dento : 

1. Visų ^dokumentų ir įvai
rių užrašų taikos konferenci
joje, palytinčių tautų sąjungos 
reikalus. 

2. Visų transkriptų ir steno-
grafinhj raportų taikos sutar
ties reikale. 

3. Visų slaptų dokumentų, 
palytinčių Kinijos provincijos 
Sliantungo likimą ir pagaliaus 
apie Japonijos ryšius su Vo
kietija. 

Senatoriai demokratai prie
šinasi tiems senatorių republi-
konų reikalavimams. Sako, 

Japonija duoda arnotų paimti 
Petrogradą 

Rusų baltoji gvardija žada ap
sidirbti per vasarą. 

milžiniško garlaivio Imperator , jog prezidentas negali išduoti 
pečkuriu tarnauja 31 metų El i ! tų visų reikalaujamų doku-
Perkins. 

Pirm šešerių metų Perkins 
už sutaupytus pinigus nusipir
ko 80 akrų farmą Texaso val
stijoj, apsigyveno ten su tė
vais ir augina kornus. 

Atėjo nelaimingoji* karė. 
Perkins laissranoriai sutiko pa
tarnauti Dėitei Šamui. Įstojo 
ketveriems metams laivynan. 

Kuomet aną dieną garlaivis 
Imperator parplaukė čia iš Eu
ropos su amerikoniškais karei
viais, Perklnsui induota nuo jo 
tėvų laiškas. 

Tėvai jam pranešė kokiuo 
nors būdu pasiliuosuoti iš tar
nybos ir parvažiuoti namo. Sa
kė, jog jų farmoje susekta ži
balo versmė, iš kurios kasdien 
galima gauti apie 6 tūkstan
čiai bačkučių žibalo. Per me
tus galima padaryti pusę mili
jono dolierių. \ 

Pečkuris Perkins paklausė 
savo perdėtinio leitenanto Pe-
terson, ar jis negalėtų pasi
liuosuoti iš tarnybos. Bet ta
sai atsakė, kad ne. Sako, jis 
dar nekuomet negirdėjęs, kad 
jaunas vyras del pinigų norė
tų pasiliuosuoti iš laivyno. 

Perkins turi tarnauti dar du 
metu. Dažnai atsidusęs sako: 
Kokiam galui aš įstojau laivy
nan! Kx>kiam galui aš tą pa
dariau f Tarnaudamas mirsiu 
ir paliks milijonai. 

UŽDRAUSTA VAŽINĖTI 
AUTOMOBILIAIS. 

Berne, liepos 16.—Del žibalo 
trukumo kai-kuriuose Šveica
rijos kantonuose uždrausta 
sekmadieniais važinėti auto
mobiliais. 

• — — — — 

P-NAS KAROSAS KAUNE. 

mentų. Nes tas priguli prie 
paslaptingųjų prezidento rei^ 
kalų. ' 

Prezidentas Wilsonas kol-
kas iš to nieko nedaro. Tik da
vė žinoti senato komitetui, jog 
jis tuo reikalu norįs pasima
tyti su juo. Komitetą pakvietė 
ateiti į Baltuosius Rumitr,. * 

Bet senatoriai republikonai 
priešinasi pakvietimui. Sako, 
kaip tas atrodys, jei mes uba
gausime informacijų per užpa
kalines Baltųjų Rūmų duris. 

Sako, tegu prezidentas atei
na senatan arba atsako raštu. 

Tai pirmieji kovos apsireiš
kimai tautų sąjungos reika
lais. 

ABISINIJOS ATSTOVAI PA
SVEIKINO PREZIDENTĄ. 

Karalienė pasiuntė dovanų. 

So. Boston, Mass., liepos 15. 
—Karosas pranešė kablegra-
ma, kad bendrovė Nemunas 
prisidėjo prie Lietuvių Preky
bos Bendrovės, idant pasek-
mingiau vesti biznį Lietuvoje. 

Lietuvoje bizniui viskas at
vira. Pirmasis laivas į Lietu
vą New Yorką apleis trečia
dienį. 

Karosas Kaune tur t ofisą 
Ruto s viešbuty;), 10 Ukmergės 
gat. Roman. 

VVashington, liepos 16.—Aną 
dieną prezidentas Wilsonas 
Baltuose Rūmuose priėmė spe-
cijalius Abisinijos atstovus ar
ba misiją, kuri Čia atkeliavo 
pasveikinti prezidentą ir Suv. 
Valstijas su laiminguoju karės 
užbaigimu. 

Tai buvo pirmoji tos rųšies 
pokarinė misija. i 

Abisinijos atstovai buvo ap
sitaisę savo tautos rūbais, 
blizgančiais auksu ir sidabru. 

At stovia galva, kalbėdamas 
pažymėjo, jog suėjo 5 tūkstan
čiai metų, kaip gyvuoja Abi
sinijos (Slieba) viešpatija. Tą 
viešpatiją savam laike* gerai 
žinojo karaliai Dovydas ir Sa
liamonas. 

Nuo to laiko kuomet Ethio-
pijos karalienė Macada, kuri 
valelė .visą Slieba, aplankė ka
ralių Saliamoną, Abisinijos gy
ventojai tikėjo į vieną gyvąjį 
Dievą. Taip buvo ligi Konstan
tino Didžiojo laikų, kuomet 
Abisinijoje įvesta krikščiony
bė. 

Ethiopijos karalienė Zaoudi-
tou prezidentui Wilsonui pri
siuntė brangias dovanas. 

Stockholmas, liepos 15. Ja
ponija turi artimus ryšius su 
generolu Yudenich, gyvenan
čiu Stockholme ir atstovaujan
čiu rusus priešbolševikus. Yu
denich priešbolševikiškas rusų 
armijas, veikiančia"; prieš 
Petrogradą, aprūpina amunici
ja ir ginklais. Tai visa rusams 
pristato Japonija. 

Pastaraisiais laikais ties Vi-
gle bolševikai nuo rusų atėmė 
11 naujų japoniškų anuotų.. 

Vietos rusai apie veikiančią 
pietiniam Suomijos užlajos šo
ne rusų armiją išsirefškia la
bai pesimistiškai. Sako, jog ta 
armija netenka reikiamos ini-
cijatyvos ir dar gali prarast! 
Pskovą. Tuo labjaus, kad ją 
smarkiai stumia atgal skaitlin-
gesnieji bolševikai, kurie tam 
šone specijaliai sukoncentruo
ti. 

Reikalinga kulkasvaidžių. 

Bet podraug turima gana ir 
vilties. Rusam s pagelbon gali 
ateiti Pabaltijos tautų armi
jos* kurios taippat veikia 
prieš bolševikus^ Manoma s a 
tomis armijomis susijungti ir 
bendromis jėgomis pradėti 
veikimą. 

Rusams šiandie be kitko la
bai reikalinga turėti knodan-
gjausia kulkasvaidžių, kokių 
tikimasi gauti nuo bolševikų. 

Be to, reikalingi šarvuoti 
automobiliai ir lakstvtuvai. 

t 
Petrogradas bus paimtas. 

Nežiūrint tų visų trukumų 
ii sunkenybių, čia su pasiti
kėjimu tvirtinama, jog per va
sarą visvien Petrogradas bus 
paimtas nuo bolševikų. 

Suprantama, su Petrogrado 
paėmimu yra surišti dideli 
nuostoliai ir didelis kraujo 
praliejimas. 

Bet rusai to visa nesigaili. 
Bi tik bus išgelbėtas Petrogra
das ir aname pravesta demo
kratinė tvarka. 

Bolševikai žudo žmones. 

Rusų bolševikai posenovei 
žudo žmones už dezertavimą 
savo kareivių ir oficierių. 

Už dezertavimą iš raudonų
jų armijos prieš bolševikus at
sako dezerterių namiškiai ar
ba jų giminės. 

Už pabėgusius iš raudonųjų 
armijos penkis kareivius bol
ševikai nužudo vieną žmogų. 
Vienas žmogus žudomas už 
kiekvieną pabėgusį oficierą. 

Iii auua-iiAs maistas į 
sandelius. 

Amerikoniški maisto sande
liai Suomijoje vis daugiau už
kraunami maistu. Ta s maistas 
skiriamas Petrogrado gyvento
jams, kuomet tas miestas bu? 
paimtas nuo bolševikų. 

UKRAINAI KARČIAI ATSI
NEŠA Į LENKUS. 

Sako, lenkai naikina jų šalį. 

Vienna, liepos 16.—Čia gau
ta žinių, kad bolševikai Buda
pešte suareštavo 3,000 Galici
jos žydų. 

Vienna, liepos 16. — Sako, 
Ukrainai nekuomet nepamirš 
lenkų piktų darbų ir nekuomet 
nieko bendra neturės su len
kais. Taip čia pranešė ukrainų 
generolo Petlura valdžios 
premjeras Temniki. Premjeras 
pažymi, jog Ukraina labjaus 
nukentėjusi už Belgiją. Taip
pat pasako, kad Ukraina ne
kuomet neineis Rusijos federa
cijom 

Anot premjero Temniki, Uk
raina šiandie naikinama ir te-
riojama rusų, vokiečių, lenkų 
ir bolševikų. Be to tą šalį nai
kina įvairios epidemijos. "Bet 
mes iškovosime sau.v laisvę, 
nors dvidešimts metų prisiei
tų kariauti, ' ' pažymi premje
ras. 

Lenkų generolo Haller armi
joje yra daug kareivių khaki 
uniformose. Tie save vadina 
amerikonais ir pagelbsti len
kams deginti ir naikinti ukrai
nų sodžius ir žudyti gyvento
jus. ' 

Kur užeina lenkai, tenai at-
sivera tikra pragaras. Lenkai 
uždaro ukrainų mokyklas ir 
bažnyčias ir degina knygas 
ukrainų kalboje. 

ORGANIZUOS BALKANŲ 
SĄJUNGĄ. 

Berlynas, liepos 16.—Graiki
jos premjeras Venizelos' sugal
vojo suorganizuoti naują Bal
kanų šalių sąjungą, anot pra
nešimo iš V.iennos. 

Ton sąjungon, sakoma, kol-
kas negalėsiant: ineiti Rumu
nija. 

PRANCŪZŲ SOCIJALISTAI 
EINA PRIEŠ TAIKOS 

SUTARTĮ. 

Lancaster, Pa., liepos 16.— 
Čia mirė Joseph Royer, 85 me
tų, kurs kituomet išrado žino
mą aiskrimo sodą. 

Paryžius, liepos 16. — Pran
cūzų socijalistų partijos naci-
jonalė taryba pasipriešino ra
tifikuoti taikos sutartį su Vo
kietija. 

Soeijalistai paty s nežino, ko 
jie nori. 

GENERALIO PROKURORO 
ASISTENTAS—NEBEKER. 

Washington, liepos 16.—Ge-
neralio prokuroro Palmerio 
asistentu paskirtas advokatas 
Nebeker, kurs perniai CEica-
goje pasižymėjo kaltindamas 
industrijalistus. 

NUBAUSTA KALĖJIM. 

Vakar Chicagoje krimina
liam teisme nubausta kalėjimu 
nuo vienerių metų ligi gyvos 
galvos Mrs. Vera Trepagnier 
už nužudymą Pauliaus Vol-
land. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Laiškai į Lietuvą* 
Kol kas p. Chieagos postma-

steri s dar vis gražina laiškus 
siunčiamus tiesiog į Lietuvą, 
bet vis-gi yra būdas susižinoti 
su tėvyne. Laiškai iš Lietuvos 
ateina be kliūčių. 

Norint laišką siųsti į Lietu
vą reikia vartoti du kopertu. 
Laiškas reikia dėti į mažesnįjį 
kopertą arba vokelį, ant to rei
kia parašyti adresas lotyniško
mis raidėmis. Mažesnįjį koper
tą su laišku reikia įdėti į di
desnį ir drauge pridėti tarp
tautinį krasos ženklelį 6 centų 
vertės. Tas ženklelis turi būti 
didesnėje kopertojc įdėtas bet 
ne prilipintas. Didesnįjį koper
tą, su laišku ir krasos ženkle
liu viduryje, reikia užlipinti ii 
parašyti adresą Mr. George 
Savickis, .Box 214, Copenlm-
gen, Denmark, Europe. Gali
ma pridėti ir savo adresą vir
šuje. ^ 

Norint regismioti reikia pri
lipinti ant viršaus Amerikinį 

skaitytojus sulig išgalės infor
muoti ir juos tenkinti. 

Bet ne apie tai šneka. Norė
jome pasiguosti, kaip redakci
jos tapo numylėtinės įvairių 
propagandos biurų, kaip jąs 
domiai informuoja įvairios 
įstaigos, kaip viešosios opini
jos brangintojai stengiasi jų 
simpatijos ingyti ir redakcijų 
pagelba skaitytojus pasiekti. 

Štai rytmetinė koresponden
cija. Bent pusė redakcijai 
siuntinių visuomet susideda iš 
biurų, biznio, visokiausių įstai
gų pranešimų. 

Dėkojame už lietuvių infor-
macijinių biurų pranešimus, 
už biznio įstaigų1 laiškus ir te
legramas. Bet ar tik jie, vieni? 

Štai diktoka s laiškų pundas 
iš valdiškųjų ir pusiau valdiš
kųjų įstaigų. Čia agrikultūros, 
čia vidaus, čia War Saving 
Stamps, cia darbo departamen
to pranešimai. Čia Raudonojo 
Kryžiaus buletinai. Neatsilie
ka amerikonizacijos, įvairios 
labdaringosios organizacijos, 
biznio įstaigos. Jos visos gra
žiai pagamintų laiškų redakci
jai susiunčia. Čia Knights of 
Columbus, čia Y. M. C. A., 
čia Y. W. C. A. Visos jos re
dakcijų nepamiršta painfor
muoti apie savo darbus ir* ple-
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ŽMONIŲ VEISLBS. 
(Pabaiga). 

Pastebėtina, kad Australijo
je, matyt, susidūrė ateiviai 
iš dviejų kraštų: geltonveidžiai 
ten pateko iš Azijos ir pajuo
davo. Juodveidžiai atvyko iš 
Afrikos ir pagelto. 

Ar visi žmonės Nojaus vaikai? 

nus. Neužmiršta nei "boy 
scouts," nei rekrutavimo ofi
sai. Visi medžiagą, kaip iš 
gausybės rago, pila. 

Vos spėjai su tais laiškais 
apsipažinti, skubėk skaityti 
Filipinų, lenkų, čekų ir kitų 
tautų siunčiamą propagandą. 
Filipinai išparodinėja jiems 
neprigulmybės reikalą; lenkai 
su žydais, lietuviais, ukrainais, 
čekais, vokiečiais ir su kuo tik 
nesipeša; airiai redakcijos au
sies gaudo; čia Amerikos inte
resantai Meksika skundžiasi. 

Praleidai pro pirštus tai, 
skubėk prie partijų pranešimų. 
Republ ikonai savai programai 
apginti spauzdinius, kaip mėš
lą, verčia. Antai agitacija už 
kandidatus į prezidentus, įvai
rius urėdus. Bet ar čia galas? 

Bilinėjasi Fordas su Chica-
gos "Tr ibūne ." Keli biurai rū
pestingai kasdien laišku? siun
čia, pranešinėja apie bilos bė
gį, visokių žinių ir statistikų 
apie bilą teikia. 

Ištiko streikas arba streiką 
krasos ženklelį už 10 centų, j nujaučia. Tenka redaktoriui 
Drįstant siųsti neregistruotą 
užtenka 5 centų. 

Yra dar ir kitas būdas. Įdė
jus mažesnį kopertą su laišku 
ir tarptautiniu krasos ženkle
liu į didesnį kopertą, galima 
adresuoti ne p. Savickui, o 
Lietuvių Atstovybei Londone. 
'Tada adresą šitaip reikia ra
šyti: Lithuanian Legation, 21 
Devere Gardens, South Ken-
sington, London, England. Tik 
reikia, kad mažasis kopertas 
butų neužklijuotas. 

Jeigu kam painu sudaryti 
tuos adresus ir kopertus, arba 
gauti tarptautinių krasos ženk
lelių, tai tas gal kreiptis prie 
p. Jakaičio, vedėjo Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos krautu
vės ties Šv. Jurgi ; bažnyčia 
ant Bridgeporto, kampas Au-
burn ave. ir 33-čios gatvės. Tą 
krautuve lengva pažinti, nes 
ant lango didelėmis raidėmis 
parašyta: " D r a u g o " stotis. 

Redakcija ir Pro
paganda. 

^ 

Kaip kam gali būti indomu 
patirti šiek-tiek ir apie redak
torius. Vis-gi laikraščio skai
tytojams jie yra artimi: jie 
diena dienon iš platojo pasau
lio žinias rankioja, rjadeda die^ 
nos klausimus gvildenti, įvai
rius gyvenimo apsireiškimus 
ir nuovykius vertinti. Vienu 
žodžiu, redakcija stengiasi 

patirti streikierių reikalavi
mai ; darbdaviai prietelystės 
pas redaktorių ieško, savomis 
bėdomis skundžiasi. Visa tai 
rasi laiškuose, gražiai rašytuo
se, dailiai spauzdintuose. 

Perskaitei visa tai ir leng
viau atsidusti. Bet ne. Štai 
gazo kompanija pagerinimą 
padarė. Apie tai mandagiai re
dakcijai praneša. Neatsilieka 
nei elektros, telefonų, gatveka-
rių kompanijos. Antai humani
tarės draugijos siuntinys. Čia 
namų statytojai apie savus 
reikalus šneka. Čia už metriš-
kos sistemos įvedimą kaž koki 
draugija agituoja. Čia argu
mentacijos už ir prieš Tautų 
Lygą, čia dar kitokie laiškai, 
iš kurių tik teki nauda, kad 
malonu pažiūrėti, kaip gurbas 
jais prisipildo. 

Nubodo mūsų eiliavimus 
skaityti! Kad galėtume, ir re
daktoriai pasakytume tiems 
visiems ponams, kad mums jų 
siuntiniai nubodo. Nubodo, o 
naudos iš jų nei mums, nei 
skaitytojams: visko netik su
talpinti, bet ir perskaityti ne
bepajėgiame. 

Į šituos dalykus galima žiū
rėti taip-gi ir tikėjimo akimis. 
Taip darant kyla trys klausi
mai: apie žmonių išsiplatinimą 
po tvanui, apie susidarymą 
varsos skirtumų veide, apie 
žmonių atvykimą į Ameriką 
seniai prieš Kolumbą. 

Jeigu chamitai ir semitai tel
pa tarp baltveidžių, tai šalę jų 
stovintieji arijai yra, turbūt, 
Jafeto vaikai. Tokiu būdu visa 
žmonių giminė išsiplatinusi po 
tvanui nuo Nojaus yra tarpe 
baltveidžių. Jeigu taip, tai gel
tonveidžiai ir juodveidžiai yra 
nebe Nojaus vaikai. 

Šv. Rašte yra pasakyta: Vi
sa kas gyvą dvasią turėjo sau
sumoje, tai numirė. Taip6 pra
puolė vis kas buvo ant žemės 
pradėjus nuo žmonių iki galvi
jų ir iki kirmėlių ir iki pauk
ščių po dangumi. Tat vislab 
tapo išgaišinta ant žemės. Tik 
vienas Nojus išliko su tais, ku
rie su juomi buvo laive. (Gen. 
7, 22. 23). 

Kai-kurie mokslininkai min
tijo, buk šitie žodžiai reiškia, 
jog tvana s išnaikino tik tas 
šalis kur Nojus gyveno ir tuos 
žmones, kuriuos jis žinojo. Tie 
mokslininkai surado Šv. Rašte 
daug vietų, kur žodžiai "v isa 
žemė," reiškia vien Žydų že
mę. Iš to jie išvedė, buk No
jaus laikais ne visi .žmonės nu
skendo, o tik tie apie kuriuos 
Nojus žinojo. Bet remdamiesi 
Šv. Tėvų užrašytu palikimu, 
mes sakome, kad tvanas apėmė 
visą žmonių apgyventą pasau
lį, ir kad visi dabar gyvenan
tieji žmonės yra vaikai trijų 
Nojaus sūnų ir marčių. 

Be abejonės visi baltveidžiai 
semitai yra Semo vaikai, bet 
negalima tvirtinti, kad Semo 
vaikų nebūtų tarp juodveidžių 
ir geltonveidžių. Be abejonės, 
kad tarp baltveidžių yra cha
mo vaikų, bet negali sakyti, 
kad jų nebūtų tarp kitokios 
varsos žmonių. Arijai greičiau
siai, yra Jafeto vaikai, bet Šv. 
Raštas sako, kad jie išsiplati
no ant salų (Gen. 10, 5). Vei
kiausiai tat kalbama apie In
dijos okeano salas, kuriose yra 
daug juodų arba tamsiai rusvai 
žmonių. 

Dar reikia atsiminti, kad 
žmonių paskirstymas į semitus 
ir nesemitus sulig kalbos, vi
sai neatitinka jų perskirstymą 
sulig gimimo. Babilono ir Asy-

ne taip smarkus. Saulė nudega 
žmogų nežiūrėdama, iš kurio 
Nojaus sūnaus jis veda savo 
gimimą. 

Kuomet tas nuolatinis sau
lės nudegimas atsikartoja per 
ilgus šimtus metų tėvuose ir 
vaikuose, tai jis įeina gilyn į 
žmogaus prigimtį. Tada juodu
mas neišnyksta, nors žmogus 
atvažiuoja į šiaurę. Bet pama-
žėli veido varsa eina šviesyn. 

To paties Jokūbo vaikai yra 
visi žydai. Bet nuo Kristaus 
laikų vieni gyveno pietuose, 
pavyzdin Ispanijoje. Jų veidas 
yra žymiai tamsus. Kiti tiktai 
}5 šimtmetyje atsikraustė į 
Lietuvą. Per 400 ar 500 metų 
jie suskubo taip išbaltėti, kad 
daugelis žydų, ypač žydžių, 
veidai y r a m a ž u kuo tamsesni 
už lietuvių. 

Kada mongolai atkeliavo Į 
Suomiją, jie buvo geltoni, jų 
plaukai buvo juodi, akys ru
dos. Dabar suomių plaukai yra 
geltoni, aky s mėlynos, veidai 
balti. 

Veido ir visos odos juodu
mas priguli daug nuo saulės. 
Odos geltonumas ir raudonu
mas priguli nuo maisto ir kitų 
gyvenimo aplinkybių. . 

Negalime to užmirštį kad 
visų baltų žmonių baltumas nė
ra grynas, o žymiai gelsvas. 
Jei tiktai kokiose nors vietose 
yra priežasčių, sustiprinančių 
tulžies syvų ėjimą į odą, tai 
tose vietose, žmonės turi pasi
daryti geltonesni. Geltonvei
džiai žmonės yra labai darb
štus ir ant valgio nelepus. 
Menkas valgis su dideliu darb
štumu net ir baltveidžiui žmo
gui padaro geltonumo ant vei
do. 

Amerikos gamtoje visur pri
sėta raudonumo; Lietuvoje pu
šinės lentos yra baltos, čia jos 
rusvos beveik raudonos. Lietu
voje sudegusio medžio pelenai 
pilki, čia jie beveik raudoni. 
Amerikoje auga kietas raudo
nasis medis—mahonis. Nuo-

atvykti žmonės daug šimtų 
metų pirma jo neturėdami to
kių k ivų t 

Atsakymas. Jioms nereikėjo 
keliauti iš Ispanijos į Meksi
ką, nes į ie galėjo pereiti iš 
rfamcatkos Azijoje į Alasfcą 
Amerikoje. Tarp taip vadina
mo Rytinio Kampo Azijoje ir 
tarp Vali jos Princo Kampo 
Amerikoje yra 36 amerikinių 
mailių. Beringo juroje yra 
daug salų tarp Azijos ir Ame
rikos. Žiemos ten būva smar
kios. Beringo perlaja kas me
tai užšąla, tai žmonės galėjo 
pereiti sausa koja. Bet to ne
reikėjo. 

Galėjo būti būrys žmonių 
susėdę į laivą kur nors Kam-
čatkos pakraščiuose arba gan 
toli nuo krašto juroje. Pakilo 
smarkus vakarų vėjas ir nune
šė juos į Alaską. Nei trijų va
landų netrunka geram vėjui 
pervaryti burinį laivą skersai 
Beringo perlajos. 

Augščiau minėjome, kad 
Australijoje susitiko geltonvei
džiai keliavusieji iš Azijos su 
juodveidžiais, keliavusiais iš 
Afrikos. Afrikos ir Australijos 
gyventojų giminystė pasirodė 
ne vien iš tų pačių kūno ypa
tybių, bet ir iš tų pačių būdų, 
kuriuos vartoja darydami sau

s e N » 

ŽINIOS K LIETUVOS, 

Zapyškis, Kanno apskr. Bun
da nun i r mūsų kampelis. Yra 
dvi draugiji: krikščionių dar-

jamuosius lankus. Tai-gi nėra \ bininkų ir dar vokiečiams be-

Ramygaia (Panevėžio apskr. 
Ramygaloj stovėjo būrelis tė
vynės ginėjų, kuriems tikrai 
galima išreikšti padėką už jų 
narsius karžygiškus žygius. 

Tai tikrai susitelkęs būrelis 
Lietuvos sūnų, kurie išgirdo 
tėvynės balsą, šaukiantį ją iš
gelbėti iš po svetimo jungo, 
kurių širdyse neužgeso tėvy
nės meilė, kurių gįslose neuž
šalo broliškas kraujas! Ir šian
die, kuomet tėvynė pareikala
vo, jie pirmutiniai stojo' į Lie
tuvos pulkus; jie pirmutiniai 
pradėjo kovoti su priešu ir sa
vo jaunu krauju laistyti tuos 
kalnelius, kuriuos mūsų bočiai 
yra aplaistę savo krauju, ne
žiūrint to, kad jų buvo maža, 
o priešų daug, jie žengė kar
žygiškais žingsniais pirmyn 
stumdami priešą, kad numetus 
bolševizmo jungą nuo savo 
brolių. Žmonės, matydami taip 
narsiai kovojančią kariuome
nę, padeda jai visame kame ir 
taip vieni antriems paduoda
mi brolišką* ranką atstūmė 
priešą iš savo krašto. 

abejonės, kad žmonės, kuriuos 
mes vadiname laukiniais, turė
jo perkeliauti iš Australijos j 
Afriką arba atbulai. Tat yra 
neabejotina. Dar nežinia kaip 
tat įvyko, bet įvyko. 

Daug didesni vandens plotai 
juda tarp Australijos ir Afri
kos, negu tarp Amerikos ir 
Azijos. Jei galėjo žmonės per
plaukti tarp Australijos ir Af
rikos, tai galėjo tarp Azijos ir 
Amerikos. 

Žiūrint į tolumą tarp Aus
tralijos ir Afrikos galima butų 
tikėti, kad į Ameriką žmonės 
galėjo atplaukti net stačiai iš 
Europos, neturėdami didelių 
laivų. Bet to netvirtiname, nes 
kūno ypatybių sulyginimas pa
rodė, kad Amerikos raudonieji 

esant veikusi "Pavasarinin
k ų " kuopa, kuri dabartiniu 
laiku yra sutraukusi nemaža 
jaunimo į save. Turi gražų 
knygyną, ižde pinigų krūvą. 
Laikraščių nemaža pareina. 
Labiausiai jaunųjų tarpe dir
ba knn. V. Gurevičius. Tik 
jaunime mes dar labiau su-
kruskime burtis į kuopą ir jo
je pasekmingai veikti. 

KRETINGA. 

žvilniai į pievą žiūrint Ameri-Jyra artimesni Azijos geltonie-
koje matyt lyg raudonumo 
tarp žolės. Nestebėtina, kad 
Amerikoje ilgai gyvenusieji 
žmonės įgavo raudoną veido 
varsą. * 

Kaip žmonės atkeliavo į 
Ameriką. 

Atkeliavęs čionai Kolumbas 
rado žmonių. J is su dideliais 
laivais vargo 70 dienų kol per
plaukė vandenyną. Kaip galėjo 

šiems negu Europiečiams. 
Trumpai sakant, didelės yra 

žmonių įvairybės, bet giminė 
tik viena. Jei kas tų įvairybių 
nežinojo būdamas Lietuvoje, 
tai buvo jo klaida. Jei kas tas 
įvairybes patyręs išvedė, buk 
žmonės yra ne vienos giminės, 
tai tas sau pasidarė kitą klai
dą į vietą senosios. 

Kun. Pr. Bučys. 

Bėdos ir linksmybės. 

Kretingos apskrityj ir apie-
linkėj viskas jau įstojo į pa
prastas gyvenimo vėžes: ramu, 
tvarkinga. Tik, kad kaiku-
riems netruktų duonos, gyveni
mas butų toks malonus kaip 
niekad nėra buvęs: visur, kur 
nueisi, kvėpia lietuvių dvasia: 
augštai paukščiai, rodos, la-
bjau, negu kadaisia lietuviš
kai čiulba-ulba, žemai varlės 
lietuviškai knarkia, o ant že
mės žmonės lietuviškai—kal
basi, rašo, gieda, dainuoja... 

Bet... anot patarlės—genys 
margas, o svietas dar marges-
nis. Netrūksta ir mums Kretin
giškiams žemaičiams nei bėdų, 
nei linksmybių. 

Štai kokios mūsų apylinkės 
dvasios bėdos: 

1. Trūksta mums laikraščių, 
ypač jaunimui ir liaudžiai gy
vai redaguojamo laikraščio 
{kaip buvo "Pavasa r i s , " "Tė
vynės Sa rgas , " "Ša l t in i s" ) . 
Laukiam ir sulaukti negalim! 
Taip-gi labai pageidaujamas 
dar prieinamesnis darbinin
kams laikraštis, kuris pasiliko 
vien pažadėjime "Darbinin
k a s . " 

2. Pačtas labai lėtai kursuo
ja: vos į dvi savaiti kartą ga
lima susilaukti arklių pačto iš 
Kauno. 

3. Labai apsunkintas yra 
mūsų išvažiavimas (vokiečių 
valdžios) per Prusus Kaunan, 
lygiai kaip seniau, kad ir buvo 
rusų biurokratų laikais, tarint 
su jais bent kokį reikalą. 

Mūsų dvasios linksmybės. 

Draugijos gali veikti nei ke-
ho nekliudomos. Susirinkimus 
skelbti ir šaukti kuomet tin
kamos. Todėl jos ir tarpsta. 
Štai, pavyzdžiui. Kretingoje 
šiuo metu gražiai gyvuoja se
kančios draugijos: 1) Lietuvių ' 
Katalikų sąjungos skyrius; 2) 
Krikščionių demokratų parti
jos skyrius (atidengęs nuo I, 
IV, 1919 nu viešbutį-valgyklą 
"Ramybė") , 3) Jaunimo " P a -
vasaminkų" draugija (karts 
nuo karto ruošianti vakarus) ; 
4) Moterų draugija; 5) Šv. 
Vincento konferencija (šelpian 
ti bėdiniausius Kretingos mie
stelio gyventojus; 6) Bitinin
kų draugija "Bitė"" (jau įkū
rusi 4 skyrius, Kretingoje, Ja-
kubave, Darbėnuose, Laukže-, 
mėje); 7) Vartotojų draugija 
(turinti gražius muro nuosa-
vius namus ir apvaikščiojanti 
šįmet 10 metinį savo jubilie 
jų ) ; 8) Giesmininkų draugi j * 
"Šv. Cecilijos." 9) Apaštalą, 
vimo Maldos Brolija ir 10) 
Tretininkų kongregacija (ma, 
nanti taip-gi savo vargšams 
įsigyti nuosavų namą). 

"La i svė , " Kaunas. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3157 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

PI - • • - • , , - s 
JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. L.A SA1-LE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

vaikai (Gen. 10, 8.10), o bet-gi 
kalbėjo semitiškai. Juk Lydos 
ir Ašmenos pavieto gyvento
jai yra gimę iš lietuvių, o kal
ba baltgudiškai. 

Iš* to, kad tarp baltveidžių 
yra visų trijų Nojaus vaikų 
giminės, galime spėti, jog bal
toji veido oda yra pirmutinė 
arba seniausia žmonių veido 
varsa, kitos-gi varsos pasidarė 
vėliaus del įvairių priežasčių. 

Veido varsos priežastys. 

Nėra abejonės, kad žmogaus 
veido spalva mainosi. Juk mes 
patys žiemą būvame baltesni, 
o vasarą pasidarome tamsesni. 
Todėl kuo toliau į pietus gyve
na žmonės, tuo labiau jie pasi
daro juodi. Bet perėjus jiems 
per pačią karščiausiąįą, vietą 
Ir vykstant dar tolyn į pietus, 
kur šaltis eina didyn, o saulė 
silpnyn, ten i t juodumas jau 

Gad Brolelis-
(Pabaiga). 

Džiaugėmės. Gad broleli, 
kaip linksma mums pasidarė. 

rijos gyventojai buvo Chamo, Kaip bus, kaip nebus, tik nors 
lauke gal nakvoti nereikės. O 
toks ponas, su auksiniais žie
dais, taip puikiai pasipuošęs, 
tik bile kokio darbo neduos. 
Duos ką nors gero, manėme 
sau. 

Vyrai vienas kitas net apsi 
laižė beklausydami. Mat, ne
vienas jų pats senai jau galvą 
laužo, kaip į Rygą atsidurti. 

— Veda, veda, mus gatvė
mis. Invedė į mažą gatvelę. 
Štai jau ir miestas baigias. O 
mus v i s veda. Na, tik neveda 
mus skandinti, sakome patylo
mis. Prisiveda prie didelių mu
ro namų, raktą iš kišenės išsi
traukė, duri s atrakinęs mus 
įleido vidun ir duris vėl užra
kina. Na, tai čia dabar • kas, 
manome, ir, gad broleli, mūsų 
ir blusos numirė. Jau kas nors 
negeip manome, kitaip durų 
butų nerakinęs. 

Įvedęs į vidų liepė nusivilk
ti. Mes klausome. Kaip ne
klausysi? Išsiėmė raktą vėl, 
brakšt, kitas duris atrakino ir 
įleido mus į didelį kambarį 
pilnutėlį... šunų. 

— Štai jūsų darbas. Iš čia 
niekur neišeisite kol tik šunų 
neišsmaugsite ir jiems odų ne
nulupsite. Darbo yra trims die
noms. Valgyt bus jums prista
tyta.—Pasakė ir į mus labai 
keistai pažiurėjo. 

Mes tik vienas į kitą žvilgkt, 
žvilgkt. Matome, kad juokų 
nėra. Mūsų ponas nejuokauja. 
Pasakė, apsisuko, per auris ir 
išėjo. Tik išgirdome, kad rak
tas duryse subraškėjo. Pripuo-
lame prie durų. Nei krust, už
rakintos. 

Apstojusieji aplink vyrai pa
žvelgė į vienas kitą, matomai 
pasakojimas nelabai tiko, bet 
bijojo pertraukti, o pasakoto
jas kalbėjo, lyg jų ir nematy
damas. 

— Žiūrime, gad broleli, į 
vienas kitą ir mąstome, ką rei
kia daryti. Karti ar nekarti? 
Išeiti nėra kaip, peikia ką nors 
darytį. Pradėjome dirbti . . 

— Katras pirmiausia pradė
jote,—paklausė vienas iš sto
vinčiųjų. 

— Tylėk, kvaily, kas tau gal
voje. Žiūrėčiau, ką tu darytu
mei taip būdamas—kitas su
draudė. \ 

Balsai vėl nutilo ir pasako
tojas tęsė: 

-r- Tai, gad broleli, kad žino
tumei koks padėjimas. Nei 
dangaus, nei žemės. Vieną kari, 
o kitas burčija. Kariu ir žiūriu, 
kaip reikės aną britvoną ker
tėje pakarti. J i s į mus taippat 
žiuri ir akis- ir dantis pastatęs, 
rodos, visą pragarą sukels. 

— O, gad broleli, tai buvo 
baisios tos trys dienos. Bet už 
tai valgyti lyg sočiai. Laikas 
atėjo ir žiūrėk tau ir pusritys, 
ar .pietus, ar vakarienę per 
langą ir įkišama. Netik valgis, 
bet ir alaus po butelį. 

— Tris dienas išdirbome. 
Prie darbo, gad broleli, pradė
jome priprasti, bet darbas pa
sibaigė. Atėjo trečią dieną tas 
pat» ponas, užmokėjo po tris 
rublius ir išleido.*. 

Tuo tarpu bažnyčioje varpai 
pradėjo gausti, vyrai subruz

do. Kalbėtojas dar sakė kaž 
ką, bet jau nebuvo girdėtis. 
Mes vaikai pro vienas kitą 
smukome į šventorių tik iš ne
tyčių nugirdome, kad kas sa
ko: "Gad brolelis šunis Rygo
je lupo." 

Ilgai po to, iki pat Gad Bro
lelio mirčiai, nors daug laiko 
prabėgo nuo to laiko, tečiau 
uei vieno žmogaus apielinkėje 
nebuvo, kurs apie tą šunų lupi
nių butų nežinojęs. Netik se
niai, bet ir moters ir vaikai. 

Visi žinojome, visi juokėmės, 
o tečiau ,koks jis žingeidus bu
vo visiems! 

Indomus tai žmogus buvo 
tas Gad Brolelis. J is , sako, jau 
miręs.N Amžiną jam atilsį, kiek
vienas apielinkės gyventojas 
už tikro ir dabar nekartą, taria. 
I r yra už ką, nes tai buvo vie
nas pirmųjų drąsuolių, kuris 
išdrįso aktyviai pasipriešinti 
esančioms tuomet politiškojo 
ir ekonomiškojo gyvenimo ap
linkybėms ir keliavo naujų gy
venimo kelių ieškoti. Tūkstan
čiai kitų mūsų brolių jį pase
kė, bet jis buvo tai pijonieriua 
toje srityje, o pijonieriui yisa 
ko prisieina nukentėti. M—*. 
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KUN. A. DEXNIS 
Grand Rapids'o, Mich. lietuvių parapijos klebonas, birželio 29 

d., š. m., apvaikščiojo 25 metų kunigystės jubilėju. 

GRAND RAPIDS, MICH. pos; V. Lekešis — nuo L. K. 
. i K. M- 8. A. 12 kuopos; 0 . 

Jau iš anksto įvairios pa- j Kižlaitienė — nuo L. R. K. 
rapijos draugijos ruošėsi prie Į Moterų S. A. 42 kuopos, 
jubilėjaus iškilmių savo kle- Linkėjimus išreiškusiems 
bono. Atėjus paskirtai die- j gC1-b. kun. A. Dexnis širdingai 
nmi, t. y. birželio 29 ir paskir-j padėkojo, prisimindamas per
tam iškilmių laikui šv. Petro j gyventas valandas ir pasižadė-
ir Povylo ir šv. Juozapo dr-jii jo dirbti iš visų jiegų Dievo 
nariai sustojo šalimais kelio i garbei ir lietuvių labui, kvies-
iš klebonijos bažnyčion. Vy- j damas visus talkon. 
tauto kareivių, moterų, merge 
lių ir vaikelių draugijos užė 
mė vidurkelį. 

Po jubilianto prakalbos 
choras padainavo "Atsisveiki
nimas su tėvyne:" V. J ūsas, 

Vienuoliktoje vai. klebonas,| jubilėjaas apvaikšeiojimo ve
isėjo iš klebonijos lydimas 3 I .įėjas, palinkėjo gerb. klebonui 
kunigų ir tarnų. Benas už- g e r o s kloties bei ištvermės jo 
griežė linksmų maršų. Proce- prakilniame darbe. 
sija nutraukė bažnyčion. o vai. vakare buvo paruošta 

Bažnyčioje kareiviai užėmė vakarienė, kurion atsilankė a-
vietų prie groteliu, o kiti, pro- pįe 2U0 žmonių, 
cesijoje dalyvaujantieji, sau p 0 maldos choras vėl padai-
paskirtus suolus. jnavo "Ilgiausių metų." J . 

Mišioms pasibaigus jubilian- 'Linkus pakalbėjo apie kuni-
ta s suteikė žmonėms palaimi- gystės reikšmę ir palinkėjo ju-
nimų. Po pamaldų vėl su pro
cesija grįžo klebonijom 

3 vai. po pietų prasidėjo ju- protarpiais 0 . Bernotukė gra-
bilėjaus programas šv. Petro • žiai padainavo: " K u r bakūžė 
ir Povylo svetainėje. Žmonių samanota" ir duetą: "Kreg-
prisirinko apsčiai. Programų | ždelės,'' su M. Slapikauskiute. 
atidarė parapijos choras, po [J. Vaičiūnas užžavėjo klausy

tojus švelniu solo: "Siuntė 
mane m otinėlė.'' S. Grigaliu-

lūliantui sulaukti dar ir auk
sinio jnbilėjaus. Vakarienės 

vado v. varg., A. Mendeikos, 
uždainuodamas " S t a r JSpan-
gled Banner. ' ' • Po Ameri- nas su S. Paura gabiai atli
kus himno juljilantas atsisė- ko duetų "Skambančios 
do dailiai išrėdyton kėdėn ant! stygos". P. Lekešis vėl pra-
scenos ir, chorui jį apsupus, j bi I o į jubiliantų, išrodyda-
J . Vaičiūnas sveikino choro j mas, jog jis yra tikru lietuvių 
vardu, teikdamas gražų gėlių i veikėju. J . Vaičiūnas su O. 
bukietų. Po to choras uždai-1 Bernatuke, išlavintais balsais, 
nav 0 "Ilgiausių metų, 11 padainavo duetų "Ant marių 

Po dainos, choro vietų užė- kranto n 

mė įvairių draugijų atstovai. Vakarienės protarpiu pa-
Dvi maži mergaiti įteikė jubi- rinkta taipgi Tautos Fondui 
liantui HMJ dol. hankčekį ir 
juodos odos valyzų, kaipo do
vanas nuo parapijonų; 5 si
dabro dolierius nuo bernelių ir 
5 nuo mergaičių draugijų, si- V. Kurantavičius, A. Burnevi-
dabro kryžių nuo seserų ir eius, J . Banis, J . Dielininkai-

aukų. Surinkta 32 dol. 31c. 
Aukojo jubiliantas kun. 

Dexnis 5 dol. J . Kurantavi
čius 2 dol. Po 1 dol.: Barštis, 

alba nuo Mickų šeimynos. tiS, M. Rėklaitis, M. Gramiu-
Po suteikimui dovanų sekė j tė, U. Gramienė, A. Giedris, 

atstovų linkėjimai. J . Tebe-1 K. Skurlis, P. Viršelis, K. 
ris, gražiai pasveikino nuo šv. 
Petro ir Povylo dr-jos; M. Ko-
šubienė — nuo Ražancavos 

Kemera, L. Navickas, J . Vai
čiūnas, E. Kamantauskas, J . 
Kantanavičius, D. Barštis, A. 

Moterų; M. Slapikauskiute, į Žiekus. Smulkesnių: 7dol. 31 
— nuo mergelių; J . Kuranta- j centas. 
vičius, — nuo L. R. K. S. A.; A. ŽiČkiutė padeklamavo — 
54 kuopos; V. Bagdonavičius ("Tamsi nakt is ." Gerb. 
— nuo Šv. Juozapo dr-jos; L. i jubiliantas užbaigė pokilį dar 
Abromaitis — nuo Vyčių kuo- į sykį nuoširdžiai dėkodamas 

mūs. Patys su pinigų pagerba 
išsisuko iš svietiško teismo, 
bet skriauda padaryta visados 
šauks į dangų atkeršijimo. 

Vyras. 

CICERO, ILL. 

Į chicagiečius atletus. 

Uetnviai Amerikoje. 
VVAUKEGAN, ILL. Itun^e jų vardų ir iškeltume 

augščiau už Dievo namus 
Kareivių pagerbimo vakaras, i (Bažnyčių), bet katalikai buvo 

(pasiuntę į saliomis garsinties. 
Seredos vakare, liepos 9 d., Dabar tyla. 

Lietuvos Vyčių 47-ta kuopa Beje, bučia užmiršęs. Yra 
surengė vakarėlį pagerbimui p a s m u s ] r tokių, kurie kitus 
sugrįžusių iš kariuomenės na- skriausdami nori patys pratur-
rių-kareivių. Jtėti.Štai, vienų naktį sunaiki-

Susirinko gana skaitlingas • no vieno žmogaus visų turtų, 
būrelis jaunimo, kad pasvei-i To nebuvo gana. Paskui tų 
kinti savo draugus, kurie atli- j žmogų pradėjo tusyti po teis-
kę didelį darbų laimingai su
grįžo atgal sveiki ir linksmus. 

Vakaro vedėjas, p. Bujanau-
skas, pakvietė visus, idant už
imtų vietas prie stalų, kurie 
buvo nukrauti skaniais užkan
džiais. 

Laike vakarienės p. Buja-
nauskas prakalbėjo į svečius, 
paaiškindamas kokiam tikslui 
šis vakarėlis yra surengtas. 

Po to tapo pakviestas pakal
bėti moksleivis, p. Pocius, ku
ris papasakojo, jog šis vakarė
lis yra daug linksmesnis, negu 
kad įlietai ar daugiau atgalios, 
kada turėjome panašus vaka
rėlius, išleisdami savo drau
gus. Tųsyk visi liudėjome, nes 
manėm, kad jau paskutinį kar
tų su draugais matomės. Šis 
vakaras yra pilnas džiaugsmo, 
nes turime progų vėl susieiti 
su pirmiau išlydėtais. 

Antras kalbėjo vieto^ Vyčių 
47-tos kuopos pirmininkas, p. 
Sutkus. Jo kalba buvo istoriš
ka. Ragino visus eiti pėdomis 
Vytauto, kovojant už savo tau
tą. Kadangi yra organizuoja
mi lietuvių karininkų pulkai, 
kad stotume į eiles ir drųsiai 
eitume kariauti už savo tėvy
nę Lietuva. 

Dar kalbėjo gorb. kun. Klo-
ris, kurio kalba taip-gi visiems 
labai patiko. 

Po vakarienėj prasidėjo 
žaislės ir šokiai, kuriais visi 
gėrėjosi ir linksminosi iki 'pa
baigai. J . B. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Visi rašo, visi rašo, keitei n 
man sykį neparašyti? Juk ir aš 
vyras. Na, ir rašau. 

Liepos 4 d. vyčiai turėjo iš
važiavimų. Sako parsivežė, 
energijos kelis purus. Dab>r 
tai jau darbuosis, o ypač para
pijos bazare. 

Mūsų miestelyj trys "švogc-
r i a i " su savo pačiomis smar
kiai socijalistauja. Negana, 
kad tarp savęs pešasi, bet 
kumščius sugniaužę tik ir ieš
ko kų nors primušti. Ramiam 
žmogui baugu ir ant gatvės 
išeiti. 

Laisvamaniai pas mus tyli. 
Mat pernai katalikai sukišo 
juos į "maišų." ; 

Kelios laisvamaniškos bobu
tės pareikalavo, kad išgarsin-

rengėjams ir svečiams, kurie, 
padainavę Tautos himnų, link
smi išsiskirstė namuosna savo 
mylimų klebonų pagerbę. 

Gerb. kun. A. Dexnis gimė 
25 d. vas., 1867 m. Kauno gub. 
Gimnazijų baigė Gardine. Te
ologijos kursų perėjo Šv. Jur
gio seminarijoje, Vilniuje. 
1910 m. atvyko Amerikon, o 
pernai vasarų Grand Rapid-
s'an. 

Nors neilgai su mumis gy
vena, bet jau pasirodė, jog yra 
patyręs ir pasišventęs veikė
jas Bažnyčios ir tautos reika
luose. Todėl turime vilties, 
jog jam vadovaujant visi at
sakančiai išpildysime mūsų 
taip tikybines, kaip ir tautiš
ka^ priedermes. 
. Plurimosannos! J. L. 

AKRON, OHIO. 

Korespondencijoj iš Akrono, 
tilpusioj " D r a u g o " 160 num. 
įsibriovė klaida. «Ant plakato 
buvo parašyta ne "aštuonios 
dešimtys lietuvių kariavo 
Prancūzijoje," bet "aštuonios 
dešimtys tuk.- nčių." 

Maudis. 
(Klaidą padarė pat s p. Mau

dis, parašydamas, kad "aštuo
nios dešimtys lietuvių karia
vo Prancūzijoj.''—Red.). 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Lawrenoe, Mass. Ištikrųjų 

lietuviai rytuose sujudo. Nese
nai Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio išvažiavimas atsibu
vo liepos 1 d., dabai* rengiama 
toks pats Darbininkų Sąjun
gos išvažiavimas. Gražiai link
sminkitės, bet ir tėvynės reika
lų nepamirškite! 

Čia, birželio 29 d., Vyčių vai
kų skyrius, vadovaujant Onai 
Sidaraičiutei turėję savo išva
žiavimų parapijos parke. Ta
me išvažiavime dalyvavo ir 
kleb. kun. F. Virmauskste ir 
Tėvas Alfonsas. 

Paterson, N. J. Birželio 28 
d. Vyčių 61 kuopa surengė pik
nikų Regina parke. Prakalbas 
sakė kleb. kun. Petraitis ir 
seržantas Vaškas. Buvo dainų, 
eilių, tautipkų žaislių ir tt. 
Vienbalsiai užgirtas protestas 
prieš visokius negeistinus Lie
tuvai gaivalus. Vyčių benas, 
nors jaunutis, puikiai palink
smino Patersoniečius. 

la, kad tokie lietuviai daro 
gėdą, visiems lietuviams. 

L. Vyčių 14-toje kuopoje yra 
atletų skyrius. Tame skyriuje 
yra keletas " T e n n i s " lošėjų. 
Jie Vra ant tiek išsilavinę, kad 
kviečia bile kuriuos cliicagie-
čius vyčius stoti su jais į "ten
n i s " lošimų. Su vieta ir laiku 
bus galima susitaikyti. 

Susmeškite su atletiško sky
riaus komisija. . 

Vincas Abračinskas, 
1224 So. 49th Ave. 

Duąuesne, Pa. Čia atsitiko 
nelaimė vienoje šeimynoje. Ge
rai žinomas laisvamanis, gy
vendamas pas p. A. S. sutarė 
su seimininke pabėgti. Vyrui 
išėjus į darbų ji išvažiavo su 
sav0 mylimu. Parėjęs vyras 
namon, rado tuščių namų. Štai 
geras pamokinimas, kad nelai
kyti savo namuose bedievių, ar 
kokių socijalistų, kurie moteri8 

veda iš kelio ir šeimynose da
ro suirutę. 

APIE LIETUVOS 
PRAMONC. 

Lewiston, Me. Šv. Baltramie
jaus dr-jos svetainėje įvyko 
prakalbos birželio 28 d. Kal
bėjo p. S. Radavičius, kuris da
bar važinėja po N. Angliju, 
varydamas agitacijų už Lietu-1* 
vos Statymo Bendrovę ir par
davinėdamas šėrus. 

Moterių Sąjungos 6-toji kuo
pa birželio 29 d. turėjo pikni
kų ant farmų pas pp. A. M. 
Čereškevičių. 

Šiame mieste keli alkoholio 
mylėtojai važiavo "į cypiąsias 
valstijas parsivežti degtinės. 
Kuomet sugrįžo, sužinojo dė
dės ir atvykę išsivežė viskų, 
kiek tik rado; vyrai-gi tapo 
suareštuoti. Kiti pabėgo. Gai-

Pažvelgus į pasaulio surė
dymų ir lietuvių darbininkų 
padėjimų, ašaros trykšta ir 
širdies skausmo pagimdo. Ko
dėl mes lietuviai esame tokie 
nelaimingi? Kur mūsų turtas? 
Kųr mūsų dirbtuvės? Kur 
mūsų kitokios naudingos įstai
gos? Mažai kų turime. Daug 
pralaimėjome. Tik, ačiū Die
vui, turime keletu bažnyčių ir 
dar pavieni asmenys smulkius 
biznelius. Tai ir viskas. 

Štai delko taip y ra : mes 
nuo seno buvome prieš visus 
nusižeminę, prieš visus galvas 
lenkdavome, visiems pataikau
davome ir visiems vietas už-
leizdavome. Žodžiu sakant, vi
siems davėmės išnaudoti. Ži
noma, daug pasakys, kad mes 
negalėjome, buvome nelaisvėj 
ir pinigų neturėjome. Bet Lie 
tuvoj galėjome krašto preky
bų turėti savo rankose; pirkti 
kaimų žųsis, vištas, gyvulius, 
daržoves, medžius, vaisius ir 
juos užsienin parduoti. 

Galėjome steigti Lietuvoj*' 
plytų dirbtuves, tartokus, 
ukes įrankių išdirbystes, viso
kias staleraes, drabužių gami
nimų iš linų, vilnų, avalinių 
dirbtuves' ir daugelį kitokių 
dirbtuvių galima buvo lietu
viams įsisteigti. O su pinigais, 
tai kas yra? Turėjome pir ;gų 
išvažiuot į gilių Busijų, į An
gliju, į Vokietijų, į Amerikų, į 
Afrikų. Tais pinigais galima 
buvo nemažai dirbtuvių įsteig
ti ir nebūtų reikėję tarnauti 
visokiems žydams, vokiečiams 
ir kitiems. Žinome mes, kad 
daug galėjome padaryti. Tik 
susipratimo truko. Rusiškas 
jungas neleido mums protų iš
lavinti. Užtai bėgome į visas 
šalis, nepaisėme senus tėve
lius, tėvynę. 

Atvykę į šių laisvų šalį, ko 
pemijome? Teisybė, daug na
mų pastatėme, o patys beveik 
neturime kur gyventi. Daug 
milijonų dolierrų uždirbome, o 
patys vargiai dolierį turime. 
Esame tykus ir labai kantrus, 
nes turėjome pobūdžio tarnau
ti ir tarnauti visiems. 

Žydai, vokiečiai, anglai ir 
kitos tautos atvažiavę tuojaus 
pradėjo tverti korporacijas, 
steigti pramonę, susipirkę se
rų įsisteigė dirbtuves. J ie šios 
šalies laisve pasinaudojo. Jie 
daugiau turi. O mes lietuviai? 
Pramiegojome. Mes jiems tar-
naujame. 

Štai kame dalykas. Supran
tame, kad jeigu norime būti 
laisvais, tai imkime pramonę į 
savo rankas, kad savo gyveni
mų pilnu padarius. Su Lietu
va dar aiškiaus. Nes pasauly
je nusistovėjo mintis, kad ša
lys, kurios negalės savų reika
lų aprūpinti, privalo būti pri
skirtos didžiųjų valstybių glo
bai. Tas tai parodo, kad mes 
galime kaip norime šaukti 
laisvos Lietuvos,, jeigu'nesirū
pinsime prisidėti prie Lietu
vos pramonės, nebusime lais
vei prisirengę. Jejgu dabar 

VYRAS; KURIS ŽIURI TAU TIESIAI I AKIS, YRA ŽMO
GUS, KURIS YRA STIPRUS IR GALYS SUKONTRO

LIUOTI SAVO NERVAS. 
Jeigu tu sueini žmogų, kuris negali atstovėti prieš tavo 

žiūrėjimų, patark jam sustiprinti savd nervas nusiperkant še
šis butelius Partoglory. 

Jeigu tu nesijauti stipras, tuojaus nusipirk šešis butelius 
PARTOGLORY. 

Jeigu matai, kad kas labai greitai susinervuoja, susimai
šo ir neturi drąsos, patark jam sustiprinti savo nervas su še
šiais buteliais PARTOGLORY. 

APTEKA PARTOSA, 
160—2nd Ave., Dept. L. 4, New York, N. Y. 

(G-68). 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
tjs dirbam*. 

3307 AUBURN AVE. 
rhone Drover 4139 

Dr.M.T. 
LIETUV28 

GYDYTO/AS TR CHIRURGAS 
1757 W. 47th St.? Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 
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" V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

i 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidraiestyJ: 

69 W. WASHIKGTON STREET 
Kambaris €09 

Tel. Central 6478 
Gyecnimas, 812 W. S3rd St. 

Tel. Yards 4681 

Dr. M. Stupsicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

*K 

• * 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 ifi ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomjs 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kaiup. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J . BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10781 So. Michigan A v. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; < iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRLRGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Pilone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 

\ Phone Cicero 89 
Rezidencija 3336 W. 66-th St. 

Phorie Prospect 8585 

u 
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Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosae Hajinarket 3544 

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

Specijalistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VAJLANDAS: 10—11 ryto 2—2 pe 
pietų 7—8 vak, Nedėliomis 10—12 d. 
iiiiiiiiiiiPifiiiiiiiiHiffniifirimiiiiiHiitiiii 
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LIETUVIS LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
7«0 NORTH ASHLAND AVENUE 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptlekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo <5 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

ji 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis j 
LIETUVIS DENTISTAS 

[Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatves 

- ' • • 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Hadsted St., Chicago. 
Kslba lietuviukai, latviškai ir 

( Valandos: 10 — 12 rytą.; 6 — 9 
vakare Tel. Canal 4867 

K - - - - -
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\ Telefonas Pullman 60 
. » » « . « 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-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 T) iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
I 

pramiegosim, tuomet žydai ir 
kiti užims pramones ir pirkly-
bą ir mūsų laisvė nebus pilna. 
Kupčių jau būrys išvažiavo į 
Lietuva. Už tai lietuviai ne
miegokime. Kitokio išėjimo 
nėra, kaip į bendroves susime
sti. Bendrovių reikalais kreip
kitės į bendroves. Nes tam 
laikas. Adolfas. 

DR. VV. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakarti. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto , 

j j l » » i » » » « . • • . ! > • • . • • • • • • • • • • I » 3 { 
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Mokykis Kirpiaio ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų J trumpa, 
laiką,. -

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir siuvimo 
skyrius, kur mes Buteiksime praktiš
ką patyrimą, -kuomet jųs mokysitėt 
Elektros varomos mašinos mūsų stu-
viraob skyriuose. 

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka. Pcrdėtinie 

Persikraustė 16 118 K. LaSaUe S t 
j 190 N. State gatvę, kampas Laki 
gatvės. 4 lubos. 



^ 

D R A U G A S Trečiadienis, liepos 15, 1919 

1 I 

r 

;. 
n • 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, liepos 16 d., 
ŠKAPLIERNA. 

Ketvirtadienis, liepos 17 d., 
Aleksijus. Generozas, Leonas. 

MIESTO TARYBA VEIKS 
STREIKO REIKALE. 

MAISTAS EINA BRANGYN. 

Bus mėginama sulaikyti gat-
vekarių darbininkų streiką. 

Miesto taryba nusprendė su
laikyti gatvekarių darbininkų 
streiką, kuris, kaip sakoma, 
yra neišvengtinas, kuomet 
kompanijos atsisakys išpildy
ti darbininkų reikalavimus. . 

Taryba padarė rezoliuciją, 
įgaliodama miesto majorą pa
skirti komisiją iš 9 žmonių ir 
tai komisijai pavesti kaip nors 
sutaikinti darbininkus su 
darbdaviais. 

Ton komisijon turi ineiti 
atstovai paėių darbininkų, 
kompanijų ir keturių alderma-
nų su majoru. 

Majoras Tbompson i tą re
zoliuciją atsakė, jog j i y apie 
tai gerai pagalvosiąs. 

Kai-kurie aldermanai tvir
tina, jog miesto taryba ir mie
sto administracija neturi rei
kiamojo autoriteto maišyties 
s t r e iko r e ika l an a r b a t a ik in t i 
darbininkus su darbdaviais, 
pasiūlant kokius nors nusilei
dimus. Sako, tegu tuo reikalu 
veikia State Public Utilities 
komisija. 

Ką reiškia streikas. 

Gatvekarių darbininkų strei
kas Chieagoje reiškia miestui 
didžiausia betvarkę. Nes tuo
met šimtai tūkstančių žmonių 
butų atskirti nuo darbo. Dau
gelis turėtų bedarbiauti. 

Tas streikas suparaližuotų 
mieste visokį biznį. 

Aldermanas Lyncb sako, 
kad buvęs 1915 metais gatve
karių darbininkų streikas tę
sėsi tik keturias* dienas. Tai 
buvo kaipir paprastas pikni
kas. Bet kiek jis nuostolių 
miestui padarė. 

Šiandie butų kur-kas aršiau. 
Šiandie mieste siaučia raudo
nieji gaivalai. Tie tuojaus im
tųsi kurstymų. Pakiltų mieste 
neapsakoma betvarkė. 

Kompanijų stovis. 

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių kompanijų stovis 
-yra aiškus. Kompanijos apsi
ima išpildyti darbininkų rei
kalavimus. Bet pirm to jos 
reikalauja joms pripažinti 
augštesnę mokestį nuo žmonių 
už važinėjimą. 

Tuo tarpu publika yra prie
šinga didesniai mokesčiai. Mo
kėti 10c. vietoje 5c. už pava
žiavimą gatvekarių butų tikra 
gėda ir aiškus išnaudojimas. 

Gatvekarių unijos pirminin
kas yra pasakęs, jog darbinin
kų reikalavimai turi 'but išpil-
dytini. Girdi, kas mums gal
voje, kur kompanija turi gauti 
pinigų. Bet mums turi mokėti. 

Tas reiškia, kad unijos pir
mininkas nieko nedaro nei iš 
pačios publikos. 

Su viena savaite maistas 
Chieagoje, abelnai imant, pa
brango 23 nuošimčiais. 

Nieko čia negelbsti nei jo
kios "investigacijos," nei ko
misijos, nei grūmojimai. Mai
sto trustai savo veikia. 

Iš AVashingtono pranešama, 
jog kongresas galvojęs pada
ryti tardymus ir išleisti įstaty
mus prieš profiterininkus. 

Tad nereikia nei stebėties, 
jei darbininkai nerimauja, jei 
reikalauja didesnio atlyginimo 
už darbą. Vargas prie to spi
ria. Nėra iš ko pragyventi. 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiii I I I I I I * 

Nepaprastos Prakalbos! 
Bus prakalbos parvažiavusių iš Europos pp. B. Mastausko, 

ir K. česnulio. 
šiandie, Cicero, 111., šv. Antano parapijos svetainėje; 

Ketverge, liepos 17 d., Roseland, 111., Visų šventų parapijos 
svetainėje; pėtnyčioje bus dviejose vietose tuo pačiu laiku, bū
tent, Aušros Vartų parap. svetainėje, 2323 W. 23rd pi., ir W. 
Pullmane šv. Petro parap. svetainėje. Subatoje taip-gi dvie
jose vietose—šv. Mykolo parap., 1644 Wabansia ave., ir Nekal
to Prasidėjimo parap., Brighton Parke. Nedėlioįe prakalbų 
nebus. Jos užsibaigs panedėlyje, liepos 21 d., Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje, ant kampo 18-tos gatvės ir Union ave. 
Ten bus abu kalbėtojai. 

Visos prakalbos visose vietose prasidės 7:30 vai. vakare. 
.illllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh 
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. RENGIAMAS 

NORI UŽDRAUSTI GYVElfr-
' TI PRIEMIESČIUOSE. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
PIKNIKAS PAVYKO. 

mas ketverge, liepos 17 d., pa
rapijos svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. Visus narius ir nares 
kviečiame atsilankyta. 

Valdyba. 

Chicagos Labdarybės Sa-gos 
Nedelioj, Liepos-July 20 d. 1919 

National darže, Riverside, III. 
ĮŽANGA NEBRANGI. 

Chicagos miesto taryboje pa
kelta sumanymas miesto dar
bininkams uždrausti gyventi 
priemiesčiuose. 

Sumanytojas yra alderma-
na s Smith. Jis sako, jog dau
gelis miesto, palaikomų darbi
ninku gyvena 'priemiesčiuose. 
Ten jie moka taksas, ten pra
leidžia mieste uždirbtus pini
gus. (Ii miestui neduoda jokios 
naudos. 

PAMESTA BOMBA. 

Apartamentinių namų, 20 S. 
Hamlin ave., prieangyje pame
sta bomba. Sprogusi apgriovė 
namus ir labai išgąsdino aplin
kinius gyventojus. 

Sakoma, tai busiąs "juodo
sios rankos' darbas. Namų 
savininkas seniau vra 
grūmojimų. 

Šįmetinis Šv. Jurgio para
pijos piknikas, įvykęs praeitą 
nedėlią Rergman's darže buvo 
vienas iš pasekmingiausių. 
Diena, kaip žinoma, buvo gra
ži, todėl ir žmonių, ypatingai 
Šv. Jurgio parapijos parapijo
nų, suplaukė daug. Malonu yra 
pastebėti tokią, parapi jonų 
vienybę, sutikimą ir nuoširdų 
darbavimąsi parapijos labui, 
nes piknikan suvažiavo ne 
vien darbininkai žmonės, bet 
ir biznieriai; buvo taipgi dftlfl 
ir sveėių iš kitų kolonijų ir 
visi, taip sakant, darė biznį, 
n e s , ^ į r d i , t a i v i s t lel Š v . J u r -

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. narių domai. 

gio parapijos. 

Visi gerb. nariai teiksitės 
susirinkti šiandie, liepos 1G d., 
8:00-vai. vak., Davis Square 
parko svetainėje. Kadangi iš
važiavimas yra rengiamas lie
pos 27 d., tai geistina, kad 
visi iškalno užsiregistruotų. 

Korespondentas. 

Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš dviguba naudą; vieną, kad Jus 
gražiai ir dorai laiką praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu paremsite našlai
čius, kurie JUSIĮ paramos laukia. 

Nuoširdžiai kviečia visus NAŠLAIČIAI. 
<į H M -'.' ̂ H ' • • "• ^ M ' ^ M ^ M a^m ' i^m ^ M ' ^ M *C'?^^ • ̂ M *> i ^ M 

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
Į LIETUVĄ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Katalikų Vienybės skyrius 
pradeda veikti. 

gavęs 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $1,002. 

Benson & Laure kompanijos 
iždininkė Miss Goldie Pritikin 
nešė vienon bankon padėti 
$1,002.35 pinigų. 

Pakeliu j ją užpuolė du plė
šiku, atėmė pinigu* ir nuva
žiavo automobiliu. 

VAIŠINOSI MEDINIU 
ALKOHOLIU. 

Oscar Engberg, 38 m., 6727 
LoomiSNgat., atsidūrė pavieto 
kalėjiman, užsinuodijęs medi
niu alkoholiu. Vargiai išlik-
siąs gyvas. 

Mrs. Engberg tvirtina, kad 
jos vyras andai nusipirkęs 
kvortą medinio alkoholio ir 
po šaukščiuką liejęs stiklan į 
"near-beer" gėralą. 

Įplaukų su serijomis buvo 
$1,900.00. Apmokėjus visas iš
laidas, pelno liks apie $1,200.-
00. "Reiškia, šįmetinis piknikas 
parapijai davė pelno beveik 
du syk tiek, kiek praeitais 
metais. 

Tat šiuomi ačiuoju pikniko 
rengėjams, visiems darbinin
kams ir darbininkėms, dirbu
siems ištisą dieną, parapijo-
nams ir biznieriams ir visiems 
svečiams už atsilankymų ir 
parėmimą. 

Dar sykį visiems ačiū, 
Kun. M. Krušas, 
Šv. Jurgio par. klebonas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

MIESTO BORDAN PASKIR 
TA MOTERIŠKĖ. 

Taip vadinamai i "local im-
provements" bordan majoras 
Thompson be kitų paskyrė ir 
vieną moteriškę, Mrs. Irene 
Pease Mantonya. 

Miesto taryba'patvirt ino tą 
paskyrimą. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
KELTUVŲ DARBI

NINKAMS. 

Building Managers' Ass'n 
liuosu noru visiems keltuvu 
(elevatorių) operatoriams ir 
starteriam s padidino užmokes-
nį—$1 dienoje daugiau. 

ŽADA STREIKUOTI FOUN-
DRŲ DARBININKAI. 

1,500 darbininkų, dirbančių 
dirbtuvėse VVestern Car & 
Fonudry Co. nutarė kaip šian
die sustreikuoti,'jei kompanija 
atsisakys padidinti jiems už-
mokesnj 30 nuoš. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti ''Draugą" arba paduoti 
I Ji apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Seredoj, liepos 9 d., §. m., 
į /yko L. Vyčių 16-tos kuopos 
si. brinkimas. Šiame susirinki
me buvo pakeltas klausimas 
apie L. Raudonąjį Kryžių. Iš
rinkta komisija rinkti rūbus 
ir kitokius daiktus. Komisijon 
pateko: V. Balanda, M. Bujau-
skaitė, M. Stambriutė, A. Ma
linauskas, J . Baubkus. Toliaus 
prisiminta apie Ę>. L. R.-K. A. 
M. seimą, kuris šiais metais 
įvyks Chieagoje. Pasižadėta 
moksleiviams parūpinti kam
barius apsistojimui laike sei
mo. Po to kalbėjo sugrįžęs 
kuopos narys, p. A. Jasinskas, 
kuris išreiškė, jog ir būdamas 
Prancūzijoje, ar Rusijoj vyčių 
kuopos nepamiršdavo. 

L. Vyčių 16-tos kuopos jau 
beveik visi nariai sugrįžo, ku
rie buvo pašaukti kariuome
nėn, išskiriant moksleivį, p. V. 
Stulpiną. Tikimės, jog ir jis 
neužilgo sugrįž. Viktukas. 

L. VYČIŲ 16-tos KP. NARIŲ 
DOMAI. 

Šiandie vakare įvyks Liet. 
Vyeių 16-tos kuopos pusmeti
nis susirinkimas. Yra daug 
svarbių reikalų. Todėl visi 
nariai ir narės malonėkite at
silankyti. Bus išduotas rapor
tas iš pirmo pusmečio veikimo. 
Pradžia 7:30 vai. 

16-tos Kp. Valdyba. 

Iš BRIGHTON PARK. 

Anę vakarą Katalikų Vie
nybės posėdyje dalyvavusieji 
iš draugijų delegatai daug ką 
naudingo nutarė. Daugiausiai 
atkreipta domos į du dalyku, 
būtent įnešta pageidavimas, 
kad tuojaus Liet. Raudonojo 
Kryžiaus šelpėjų skyrius im
tųsi darbo: rinktų drabužius, 
avalines ir pinigines aukas. 
Manoma, kad vietos L. Raudo
nojo Kryžiaus šelpėjų skyrius 
vienoj Town of Lake kolonijoj 
surinks daiktų tėvynėje varg
stantiems vieną laivą. Paskui 
rimtai kalbėta apie nuosavą 
lietuvių svetainę ant Town of 
Lake, kuri yra nuo senai pa
geidaujama. Svetainės staty
mu užsiims Katalikų Vienybės 
skyrius. Tam tikslui tapo iš
rinktas komitetas iš keturių 
ypatų: B. Jesulaičio, A. Met-
rikio, J . Baltučio ir M. Pana
vo. V. 

Reikalinga moteris a r mergaite prie 
namų darbo; du Šeimynoje; geras už
mokestis. Namas randasi gražioj vie
toj. Atsišaukite antrašu; 

Dr. C. Z. Vezelis, 
4712 S. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Telefonas Drover 7042. 
— 

Ant pardavimo du namai 663—6g5 
W. 18th EMC u e r a vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame padėji
me. Atsišaukite: 

v J. P. Rashinskl, . , 
3200 So. Halsted St., Chicago. 111. 

Į "Draugą" vis dar ateina daug 
paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
tuvon. Atkartojame tat vėl, ka se
niau rašėme, kad laiškai,- adresuo
ti tiesiog j Lietuvą neina ir yra 
grąžinami siuntėjams atgal su pa
žymėjimu 4' serviee suspended,'' 
taip bent daroma Chieagoje. 

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

Tai daroma tokiu būdu: parašę 
laišką jdėkite j konvertą, užlipdy-
kite ir užadresuokite l ietuviškai, 
pažymėdami vardą, pavardę, kam 
siunčiate, \ kurį kaimą, valsčių, 
pavietą ir guberniją. Žemutiniame 
konverto kampe parašykite LI-
TUANIE. 

Dabar šitą konvertą reikia įdėti 
į antrąjį konvertą truputį didesnj 
sykiu su tarptautišku krasos ženk
leliu (International Stamp arba 

i 

Coupon) už 6c. Šitos stampos ne-
reikia lipdyti, bet įdėti liuosą. 

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

BOX 214, 
COPENHAGEN, DENMARJt 

Viršuje padėkite savąjį adresą 
ir prilipdykite krasos ženklelį ui 
5 centus. 

P-as J. Savickis gavęs tokį laiš
ką, išima tarptautinį kuponą, iš
maino jį ant danigkos stampos ir 
siunčia laišką į Lietuvą. 

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

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

Kas norėtų visą tai gauti, tepri-
siunčia 10c (galima stampomis). 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
4 

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja • 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Wash ing ton Street, N e w York, N , Y . 
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Dr. F. F. WISNIEWSKI. 

SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ O G Ų I R CHTRŪRGI JOS 
Ofisas: 1541 — 43 \V. Division 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tol. Monroe 2842 

Gyvenimo vieta 1900 Armltage 
ave., art i Lincoln st., 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armltage 6520 

AUKSAS ŽMONĖMS. 
Aš pirkau iš banko už mortgečių 

labai pigiaf 3 farmas ir tuojaus turiu 
parduoti, nes gyvuliai esant an t far-
mų reikalauja priežiūros. Tas farmas 
parduodu arba mainau an t namu, 
kiekviename mieste Amerikos. Galiu 
prfimti dali pinigų ir namą, jei turi. 

Fa rmos randasi t a rp dviejų didelių 
miestų: Clevęlando ir Akrono ant 
gerų kelių. Yra šulinys, bėgantis van
duo, geri budinkai; eik ir gyvenk. 
Ramiai nuo miesto dulkių ir fabrikų 
ūžimo, č ia negaliu viską surašyti, 
kas yra, nes reikėtų, visą laikrašti 
apie tai aprašyti . Tai tamista rašyk 
koki tur i namą? Kiek tur i pinigų? 
Jei nori mainyti a r pirkt i ; cash išmo
kėtas a r yra skolos? Viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, kas a n t jos yra ir kiek kaštuoja. 

Skubėk parašyti pakol yra nepar
duota. Arba gali tiesiai atvažiuoti. 
Bus aprodyta be jokių tamistai kaštų, 
o jei pirksi kelionės lėšas apmokėsiu. 
Noriu, kad mūsų žmonės pasinau
dotų t a gera proga. Ant farmos yra 
gyvuliai, arkliai,' karvės, vištos, avja, 
kiaulės ir užsėti javai, sodnai ir visos 
mašinos dirbimui farmų. Vežimai, 
bogė. Žemė gera, vskas auga. Viena 
farma 120 akerių, a n t r a 101 akeris 
ir trečia 72 akerių. Dabar galima ma
tyti, kaip auga ir kokia žemė yra. 

Atsišaukit laišku a r b a atvažiuokit 
ant šio ant rašo: 

L. Vyčių 36 kuopos įvyks J . J., 
svarbus savaitinis susirinki- 130 Wooster Ave., Akron, O. 

REIKALINGI 
MAINERIAI IR KROVIKAI 
Geras namas, su vandeniu ir elek
tros šviesa. Žemos randos, didelis 
daržas. Galite laikyti karves, vis-' 
tas ir kiaules. Geri namai del pa
vienių. 

Mūsų, mainose dirbama kiekvie
ną dieną. Mes turime Drif t ir Shaf t 
mainas—su 3y2 iki 5 pėdų anglių. 

Mes už kelią nemokame. Mes tu
rime viską kas galėtų būti reika
linga geram žmogui. 

Norint daugiau informacijų ra
šykite ar atsišaukite, 

NEW RIVER COMPANY, 
McDonald, W. Va. 

VERTA $9000 Už $7300. 
Tik ką gavome kelis visai naujus 

mūrinius namus, kas laike penkių die
nų nupirks, tai galės uždirbti po 
$1,700. Ant namo, nes tokio BARGE-
NO visoj Chicagoj nerastumėt. Kas 
turite $1,500. galite pirkti, o liku
sius iš randų išmokėsite, nes neša 
daugiau kaip 10%. Namai pabudavo-
tl ant 30 pėdų lotu pločio, gatves 
ištaisytos ir išmokėtos. Randasi la
bai gražioj vietoj netoli nuo Mar-
quette Parko tarp Lietuvių apgyven-
toj vietoj. Namai pabudavoti, pagal 
naujausia mada sų "sun parlors" 5 
ir 6 didelių kambarių, viskas kieto 
medžio išpuošimai, "mozak" padla-
gos maudyklos kambariuose ir tarp 
duryse, su knygu_ šėpoms ir ugna-
viete "f i re places" su elektra ir ga-
zais, puikus belsmentai išeimentuoli, 
su skalbykloms ir su naujausia sys-
tema apšildomi. Žodžiu sakant, vis
kas pirmos klesos, kuriuose ir mili
jonierius gali gyventi. 

Norintiejai pasiskubinkite, nes to
kiu NAMU niekad už tokia preke 
negausite, nes jie yra verti apie pora 
tūkstančiu daugiau, negu už kiek da
bar parsiduoda. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO. 

3301 S. HALSTED ST. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Eipeller 
yra pagelbingiausis. 

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu! 

Galima gant visose 
aptieko.se už 35c ir 65c 
arba išsisiuzdint nuo 

F. A D . RICHTER '& C O , 
326-330 Bro«dw«y, New Terk 

Smetonos gerai pri taikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi J k rū
va, kuomet skaitai a r siuvi a r r a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausia 
patarnavimą už prieinamo kaina 
net taip žemai net ir "s.tt. 

JOHN SMLTANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-dloa lubos virš Pla t t 'o aptiekos. 

Kambaris 14, 16, 16, 17 Ir l t 
Tomykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakarą. Nedelioj nuo 8 vai. 
ryto iki l t valandai diena. 

K — 
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AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po plotų: vakare nuo 7:80 iki 9:80 
S106 So. Halsted St.. Chicago, 111 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų 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 augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 Ir augSčiau. 
P i rk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes ta ippat tur ime 'p i lną eilę bi 

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, IU. 

{steigta 1902. 

* 
Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

AŠ labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagel tos . 

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 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION S. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St^ Telephone Canal 6417, Chicago, IU. 
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ITALIJ< 
PASIREI 

Išreikšl 

Rymas, Ii 
streikas pij 
tanissetta, 
darni gat1 

šaukė: "T j 
t a s ! " Str< 
krautuvninl 
pardavinėti 
pragyveni nj 
daiktus. 

Karinoi 

Italijos 
nešė parlai 
svbė ėmėsi I 
monių šalyj 
iš atžvilgio] 
įa genera) 

J i g pažyiį 
nė paskirsl 
miestelius, 
pinta reikal 
kia medžij 
noms, jei 
butų atkin 
su vyriausi 

Išreikšt 

Vakar pa 
džiuma išn 
vyriausybe. 

Premjera 
yra užėmęs | 
va i ė i ų. 

Po ka lk 
veikiai isk( 
rencijon Pal 

MAI& 
B] 

Taip 

BerlynasJ 
maistas pn 
tik talkini] 
kada aplinlj 

šiandie i s 
tijon siunČi) 
tas, avaline 
tokie reikiį 
viskas žymi 

Vokietijai 
lios. 

PALEIDŽIJ 
LIAI PI 

Iš Ogletl 
ir rytoj pi 
200 svetimsf 
Chicagos, 
buvo interrl 

Tarpe 
daugelis ž\ 
ir buvusio 
Bet didžii 
žmonės dari 
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