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METAI-VOL. IV. No. 167 

Streikai ir riaušes 
TALKININKAI NORI PA 

LAIKYTI BLOKADĄ 
APLINK RUSIJĄ. 

Amerikos atstovai tam 
priešinasi. 

Rengiamas anglekasių streikas 

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ 
PASIRENGUSI KOVON. 

f Išreikšta pasitikėjimas 
vyriausybe. 

Rymas, liepos 15.—Generalhs 
streikas prasidėjo mieste Cal-
tanissetta, Sicilijoje. Marguo
dami gatvėmis darbininkai 
šaukė: "Tegu gynioja sovie
tas ! " Streikininkai privertė 
krautuvninkus perpus pigiau 
pardavinėti maistą ir kirus 
pragyvenimui reikalingus 
daiktus. 

Kariuomenė pagaminta. 

Italijos premjeras Nitti pra
nešė parlamentui, jog vyriau
sybė ėmėsi visų galimų prie
monių šalyje palaikyti tvarką 
iš atžvilgio, kad ša>iai grūmo
ja generaLis streikas. . 

J i s pažymėjo, jo«? kariuome
nė paskirstyta po miestus ir 
miestelius. Kariuomenė aprū
pinta reikalinga karėj ir kito
kia medžiaga kelioms die
noms, jei kartais ji kur-nors 
butų atkirsta nuo susinėsimo 
su vyriausiąja savo stovykla. 

Išreikšta pasitikėjimas. 

Vakar parlamentas balsu di
džiuma išreiškė pasitikėjimą 
vvriausvbe. 

Premjeras iNitti savo vietą 
yra užėmęs tik pirm kelių sa
va iriu. 

• 

Po kalbos parlamente jis 
veikiai iškeliavo IJV'COS konfe-
reneijon Paryžiuje*. 

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ REN
GIASI PAMESTI DARBĄ. 

Šaliai grūmoja bolševikizmo 
pavojus. 

MAISTAS ATPINGA 
BERLYNE. 

Taip padarė panaikinimas 
blokados. 

Berlynas, liepos 17. — Čia 
maistas pradėjo atpigti, kaip 
tik talkininkai panaikino blo
kadą aplink Vokietiją. 

Šiandie iš visų pusių Vbkie-
tijon siunčiamas visoks mais
tas, avalinės, drabužiai ir ki-
tokie reikalingi daiktai. Ir 
viskas žymiai atpinga. 

Vokietija veikiai atsigaive-
lios. 

Londonas, liepos 16.—Kaip 
Yorkshire, taip ir kituose an-
glekasyklų plotuose angleka-
siai pertraukė visokius ryšius 
su darbdaviais ir pradėjo ruoš-
ties generalin streikam 

Neoficijaliai čia pranejĮta, 
jog Barnsley apyrubeje jau už
darytos visos kasyklos. 

Grūmoja pavojus. 

Pašaliniai tėmytojai į tą dar
bininkų judėjimą gali padary
ti tik vieną išvadą, jog Angli
jos vyriausybei teks susidurt i 
su bolševikizmu. 

Nekuomet šiai šaliai taip 
ne#rrmiojo borševikizmas"į kaip 
kad šiandie jis grūmoja. 

» 

Darbininkai patys patvar
kysią. 

Anglekasių unijos viršinin
kai skelbia, kad jei vyriausybė 
neturi gana spėkų pravesti 
anglekasyklų nacionalizavi
mą, tuomet patys darbininkai 
tą klausimą išrisią pamezdami 
dirbti. 

Darbininkai kovoja už ge
resnes darbo sąlygas, už dide
snę užmokesnj. Kasyklų savi
ninkai nieko nedaro iš darbi
ninkų reikalavimo. 

Vyriausybė kituomet buvo 
paskyrusi komisiją ištirti visą 
stovį anglekasyklose. 

Komisija savo raporte pata
rė vyriausybei nacionalizuoti 
anglekasyklas. Nes tik tuo ke
liu, sakė, butų pasekmingai 
išrištas tas klausimas. 

Bet vyriausybė nepaklauso 
komisijos patarimo. 

Ve ir todėl grūmoja Angli
jai milžiniškas streikas. Ne
bus anglių, sustos visokia iš
dirby stė šalyje. 

Paryžius, liepos 16.—Taikos 
konferencijos taryba svarstė 
blokados aplink bolševikišką 
Rusiją klausimą. Tas klausi
mas gana svarbus šiandie, 
kuomet blokada panaikinta 
aplink Vokietiją. 

Buvo paduota sumanymai, 
jog į Baltijos-jūres įleisti tik 
tokius laivus, katrie turėč 
$pecijalį talkininkų leidimą. 
Gi pietiniam Rusijos šone, tai
gi ir Juodose jūrėse palaikyti 
posenovės stiprią blokadą. 

Bet Su v. Valstijų atstovai 
tai blokadai priešinasi. Tas 
daroma todėl, kad Amerika 
oficijaliai nekariauja su bolše
vikiška Rusija. 

Taigi blokados klausimas 
Kol-ka.s paliktas tolesniai. Tal
kininkai tuo klausimu nu
sprendė susinešti su preziden
tu Wilsonu. 

» 

Čia abelnai manoma, jog 
prez. Wilsonas esąs priešingas 
blokuoti Rusiją. 

REZIGNAVO ISPANIJOS 
KABINETAS. 

GAUNA GARSON Už SAVO 
UOLUMĄ. 

Laikraščiai pavadina jį 
>lševiku. 

Londonas, liepos 17.—Anot 
depešos iš Madrido, rezigna
vo Ispanijos kabinetas su 
premjeru Maura. 

Maura ministerių kabinetą 
buvo sutvėręs praeito balan
džio 15 d. 

I 
l 

SUORGANIZUOTAS PAČI 
FIKO KARĖS LAIVYNAS. 

Išplauks jis į San Diego, Cal. 

Washington, liepos 16. — 
Naujai suorganizuotas Pači f i-
ko karės laivynas į Californi-
jos pakraščius išplauks liepos 
19 dieną vietoje 22» dienos, 
kaip pirmiau buvo manoma. 

Ta plaukimo atmaina pada
ryta sekretoriaus Daniels ir 
admirolo Rodman konferenci
joje, f 

Šiandie tas naujas laivynas 
randasi Hampton Roads. 

Visas laivynas Pacifikan tu
rės persikelti Panamos perka
su. Tai bus pirmas tos rųšies 
išmėginimas. 

Kiti pagelbiniai laivai jau 
išplaukė. Tie atskiriai bus per
kelti perkasu. 

KAIZERIO REIKALE TAL
KININKAI KREIPSIS Į 

VOKIETIJĄ. 

Olandija busianti palikta 
ant šalies. 

Berlynas, liepos 15.—Tage-
blatt praneša patyręs iš tikrų 
versmių, kad talkininkai pa
reikalausią ne Olandijos išduo
ti kaizerį, bet pačios Vokieti
jos. Pastaroji turėsianti buvu
sį kaizerį persitraukti iš Olan
dijos ir paskui jį išduoti tal
kininkams. 

Tas pat busią atlikta ir su 
kitais vokiečiais, katruos no
rima patraukti tarptautinio 
talkininkų teisman. 

Jei tokia procedūra bus ve
dama, suprantama, talkininkai 
vargiai sulauksią pačių žy
miausių prasižengėlių. Nes vo
kiečiai galvas guldo už savo 
buvusį kaizerį ir kitus žymes
niuosius karininkus. 

Gauta žinių, jog talkininkai 
tariasi teisman patraukti ir 
buvusius kai-kuriuos Austri-
jos-Ungarijos ministerius, prie 
kurių karė buvo prasidėjusi ir 
buvo vedama. Pirmoje kaltu 
ninku vietoje statomas grafas 
Černin, buvęs užsienių reikalų 
ministeris. 

Senate seka kova 
Kinijos reikalais 

ŽUVO 7 AMERIKONAI. 

Londonas, liepos 16.—Andai | Washington, liepos 17. — 

PALEIDŽIAMI SVETIMŠA
LIAI PRIEŠININKAI. 

k> jr 

Iš Oglethorpe forto šiandie 
ir rytoj paliuosuojama apie 
200 svetimšalių priešininkų iš 
Chicagos, katrie karės metu 
buvo internuoti. 

Tarpe paliuosuojamų yrą 
daugelis žymesniųjų vokiečių 
ir buvusio kaizerio šalininkų. 
Bet didžiuma tai paprasti 
žmonės darbininkai. 

GHILE RESPUBLIKOJ 
SIAUTĖ BAISI V£SULA. 

Daugelis žmonių žuvo; dideli 
nuostoliai padaryta. 

Valparaiso, Chile, liepos 16. 
—Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį šitoj republikos dalyj 
siautė baisus uraganas. 

Kiek ligšiol patirta, žaVc 87 
žmonės. Sakoma, busią dau
giau aukų. 

Nuskendo 14 įvairaus didu
mo laivų. Sunaikinta daugiau 
šimto visokių valčių. 

Nuostoliai apskaitomi ligi 
200 milijonų dolierių. 

Vokiečių garlaivį Sai s audra 
išmetė ant kranto ir sntrnSki-
iKj į šmotus. Dešimts žmonių 
iš laivo įgulos ž^ivo. 

Airijos provincijos Ulsterio 
protestantų vadas Carson aš
triai užsipuolė prįeš Katalikų 
Bažnyčią už tai, kad Airijos 
žmonės kovoja už nepriklauso
mybę. 

Carson kalbėdamas pažymė
jo, jog Ufsterio provincijos 
gyventojai yra priešingi Airi
jos laisvei, kad Ulsteris ne
kuomet neatsimesiąs nuo An
glijos. 

Pagaliaus Carson davė vėjo 
ir patiems anglams, katrie mė
gina, kokiuo nors būdu rišti 
Airijos klausimą. 

Carson taip pasielgdamas 
manė padarysiąs didelę malo
nę Anglijai. Bet vietos spauda 
Carsoną už tą smarkiai nuba
ra ir pavadina bolševiku. 

Sako, Airijos klausimas turi 
but išrištas nežiūrint Ulsterio 
unistų šukavimo. Airija turi 
gauti savyvaldą arba laisvę. 
Nes už tą stovi visas pasaulis. 

Šiaurinėse jūrėse vienas ame 
rikoniškas laivas andai užplau
kė ant povandeninės minos. 
Žuvo 1 ofreieras ir 6 jurinin
kai. 

Laivas vadinosi Ricliard H, 
Buckley. J is su kitais laivais 
išimdinėjo iš jūrių minas. 

DIDELI POTVINIAI 
ARGENTINgp . 

žuvo daugiau milijono avių 
* ir galvijų. 

ŽAIBAS DAUŽĖ Į 
GATVEKARĮ. 

Daugelis žmonių sužeista. 

ATNAUJINTA PAŠTĄ SU 
VOKIETIJA. 

Washington, liepos 16.—Pa
naikinus blokadą aplink Vo
kietiją ir atnaujinus dalinę 
prekybą, dabar vyriausybės 
paskelbta, jog su Vokietija pa
galiaus atnaujinami susinėsi
mai ir per paštą. 

Pradėjus šiandie į visas Vo
kietijos dalis galima siųsti 
laiškus taip, kaip ir į kitas 
Europos šalis. 

Kol susinėsimai garlaiviais 
su Vokietija neatnaujinti, laiš
kai bus siunčiami per Olandi
ją, Norvegiją ar Daniją. 

Kablegramos taippat leidžia
mos siųsti Vokietijon. Bet jos 
turi but parašytos angliškai 
arba prancūziškai. 

Pittsburgh, Pa., liepos 16.— 
Vakar po pietų čia siautė 
smarkus griaustiniai. Žaibas 
trenkė į vieną pilną žmonių 
gatvekarį. Motormanas Hoff-
man pavojingai apdegintas. 

Gatvekaryj pakilo pasiauba. 
Visi puolėsi prie išėjimų. Pa
sekmėje apie 25 žmonės sužei
sta. Iš jų keli pavojingai. 

BERLYNO VALDŽIA SU
TINKA SU RHINE 

RESPUBLIKA. 

Basle, liepos 16.—Anot gau
tų žinių, vokiečių valdžia su
tinka su sumanyta įsteigti 
Rhine respublika. Ir tam su
manymui daugiau nesiprie
šins. Valdžia išvedžioja, jog 
toji respublika visvien prigu
lės prie abelnos Vokietijos 
respublikos. 

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 16.—Vyriausybė paskelbė, 
jog vienas milijonas avių ir 
100.tūkstančių galvijų prigėrė 
pakilusiam potvinyj pietinėj 
dalyj Buenos Aires provinci
jos. 

Suparaližiuota susinėsimai 
geležinkeliais ir telegrafu. Gi 
kai-kurios vietos buvo visai 
atskirtos nuo pasaulio per ke
lias dienas. 

Potvinis pakilo nuo ilgo ir 
smarkaus lietaus. 

Chile pusėje ties Argentinos 
rubežiais smarkiai snigo. Snie
gas daug nuostolių padarė 
trans-Andean geležinkeliui, 
vietomis geležinkelio bėgiai 
buvo užversti storai visokiais 
griuvėsiais. Kai-kur sniego bu
vo priversta 25 pėdos storumo. 

Washington, liepos 17.—Se
nate svarstoma taikos sutar
ties klausimas. Republikonai, 
katrie šiandie valdo kongresą, 
pakėlė'.smarkų1 klausimą Shan-
tungo provincijos reikale. 

Shantungo provincija prigu
li Kinijai. Pirm karės tą pro
vinciją valdė vokiečiai. Gi da
bar talkininkų taikos konfe
rencija tą provinciją pavedė 
japonams. 

Kodėl taip padaryta? Kodėl 
taip bjauriai nuskriausta be-
spėkė Kinija! klausia senato
riai. 

J ie sako, jog Japonija Kini
jos lėšomis nori sustiprėti. Gi 
kuomet sustiprės, tuomet bus 
ankšta ir pačioms Suv! Valsti
joms. Jei shantungo privinci-
ja nebus sugrąžinta Kinijai, 
neišvengtina karė Suv. Valsti
jų su Japonija. 

Teisinamas prezidentas. 
Senatoriai demokratai pa

teisina prezidentą AVilsoną, 

kuris prisidėjo prie taikos nu
tarties padarymo. Sako, jis 
vienas negalėjo pasipriešinti 
talkininkų atstovams. Gi tal
kininkai turi kitokius apsi
skaitymus su Japonija. Turi 
jie slaptas sutartis. 

Ve užtaigi senate ir pake
liama kova prieš taikos sutar
ties tą dalį, kurioje minimi 
Shantungo reikalai. 

Negalima leisti stiprėti 
Japonijai 

Republikonai senatoriai tvir
tina, kad Suv. Valstijos negali 
leisti japonams stiprėti Kinir 
jos bejėgiškumu. Juk ir Kini
ja karės metu daug n uKentėju
si. 

Sako, jei po karės Alzas-
Lorraine buvo sugrąžinta 
Prancūzijai, jei Schlez\?igo 
provincija Danijai, jei Pozna-
nius Lenkijai ir tt., tai kodelgi 
Shantungas, atimtas nuo vo
kiečių, nesugrąžintas Kinijajr? 

TALKININKAI SPAUDŽIA 
UNGAMZ BOLŠEVIKUS. 

Pasiųsta jiems ultimatumas. 

NUSKENDO TRYS 
LAKŪNAI. 

Philadelphia, Pa., liepos 16. 
—Delaware upėje nuskendo 
trys lakūnai, kuomet didelis 
hydroplanas skrizdamas apsi
vertė ir krito upėn. 

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 negalėsianti ineiti Rumu
nija. 

$16.50—MAŽIAUSIA UŽMO
KESTIS MOTERIMS. 

Washington, liepos 16.—Čia 
visose pirklybinėse įstaigose 
moterims' darbininkėms ma
žiausia užmokestis nustatyta 
$16.50 savaitėje. 

IŠKELIAVO 8,000 ITALŲ. 

New York, liepos 17.—Tomis 
dienomis Ameriką apleido apie 
8,000 italų ateivių.' Iškeliavo 
Italijon. Sakoma, ,fie su savi
mi išsivežė apie 24 milijonus 
dolierių. 

Milanas, Italija, liepos 17.— 
Iš Viennos čia gauta žinių, jog 
vyriausias talkininkų armijų 
vadas artimuose rytuose, gen. 
Franchet Desperey, pasiuntė 
ultimatumą Ungarijos bolševi
kų valdžios galvai Belą Kun. 

Talkininkų vadas pareika
lavo, kad Belą Kun su savo 
valdžia tuojaus rezignuotų. Gi 
savo vietą pavestų laisvajai 
pačių žmonių nuskirtai val
džiai. 

Tą ultimatumą paremti r a -
spręsta veikiai užimti Uitgari-
jos sostinę Budapeštą, kur 
bolševikai yra įsisteigę, "ro-

f PAVYKUSIOS PRA
KALBOS. 

Vakar vakare Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėjo PP- Cesnulis ir 
Mastauskas. Vakaro vedėju 
buvo p. J . Kaupas. 

Pirmiausia kalbėjo p. Česnu 
lis. Po jo kalbo's svetainėje bu
vo renkamos aukos tautos rei
kalams. Surinkta $158.50. 

Po prakalbų kalbėtojam bu
vo paduota keli klausimai raš
tu. Į tuos klausimus aiškiai ir 

j patenkinančiai atsakė p. Čes-
nulis. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Vakaras pasibaigė 10:30. 

ju ?> 

ŽAIBAS UŽDEGĖ ORLAIVĮ. 

Žuvo visa įgula. 

• Londonas, liepos V7.—Aną 
dieną skrindanti Anglijos or^ 
laivį NS-11 pagavo smarki 
vėtra su perkūnijomis. Oriai 
vis tuo metu skrido ant jūrių. 
Tik staiga žaibas trenkė orlai-
vin ir šitas liepsnodamas įkri
to jurėsna. 

Žuvo du oficieru ir 10 vyrų. 
Nelaimė įvyko Norfolk pa

kraštyj. Tą atsitikimą matė 
daugelis žmonių. 

Kiek palaukus orlaivio lie
kanas vilnys išmetė ant kran
to. 

Dvi motorinės valtys pasi
leido ieškoti įgulos. Bet ne
pavyko surasti. 

RANTZAU PASKIRTAS 
PASIUNTINIU. 

Vienna, liepos 17.—Vokieti
jos valdžia savo pasiuntiniu 
Austrijoje paskyrė žinomą 
grafą von Ulrich Brockdorff-
Rantzau. 

KOMPANIJOS ATSISAKO 
PAKELTI UŽMOKESNĮ. 
Gatvekarių ir viršutinių ge

ležinkelių kompanijos Chica-
goje atsisakė savo darbinin
kams padidinti reikalaujamą 
užmokesnį. 

Tad gatvekarių ir viršutinių 
geležinkelių konduktorių 
motormanų unijų valdybos 
nusprendė pravesti balsavimus 
streiko reikale. 

Vadinasi, Chicagai grūmoja 
naujas streikas. 

VEŽA 1,000 TONŲ SIDABRO. 

San Francisco, liepos 17.-
Iš Valparaiso, Chile, i Rytus 
per Pacifiką plaukia garlaiviu 
Anyo Maru. J is veža 1,000 to
nų sidabro. * 

26 ŽUVO EKSPLIOZIJOJE. 

Cardiff, Vali ja, liepos 17.-
Kubiliniam laive Roseleaf iš 
tiko ekspliozija. Žuvo 26 žmo
nės. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Katalikystės Dvasia 
Katalikų Bažnyčios kilta už

duotis yra nešti pasaulin do
ros, šviesos, gailestingumo 
dvasios. Jos priešai to jai ne
pripažįsta. Bet jie viena pri
pažįsta: katalikų organizacija 
pasaulyje yra tobuliausia ir 
geriausia. Jie apie tai įsitiki
no su bažnyčia bekovodami. 

Kas katalikų Bažnyčiai stip
rybės suteikia? Be abejonės. 
Dievo Apveizda. Šiais laikais, 
kaip ir visuomet, Bažnyčioj 
stipriausia atrama buvo ir yra 
kolektyve, organizuota pasi-* 
šventimo, pasiaukojimo dory
bė. 

Imkime mokyklas, jau ne
kalbant apie bažnyčias. Vien-
tik Chicagos dijecezijoj kata
likiškas mokyklas lanko virš 
šimto tūkstančių mokinių. Vi
sa katalikiškųjų mokyklų eilė 
negauna jokios paramos iš 
valdžios, del katalikų priešų 
užsispyrimo. Bet katalikų 
duosnumas jąs išstato ir užlai
ko. Katalikams savas mokyk
las užlaikyti neatsieina nei 
pusė tiek; kiek valdžiai ar pri-
vatėms įstaigoms. Kodėl taip? 
Kodėl svietiškosios mokyklos 
to negalėtų padaryti, matant 
tokį pavyzdį? 

Todėl, kad katalikių pasi
šventimo dvasia nesibaigia 
mokyklos išstatymu. Katalikai 
išvystė pasiaukojimo organiza
cijas, vienuolius ir vienuoles, 
kurie tas mokyklas veda. Kuo
met svietiškiams mokytojams 
reikia didelių algų, be kurių 
negali pragyventi, vienuolės ir 
vienuoliai bent keturius sy
kius pigesne alga išsiverčia. 

Taip seserys Kazimierietės 
mokytojauja už 30 dol. atlygi
nimo mėnesiui, o kiek laiko 
atgal mokytojaudavo už 25 
dol. mėnesiui. Jos netik ką už 
tuos pinigus pragyvena, apsi-
rėdo, bet dar kaikada ir vie
nuolijai sutaupo. Tepamėgina 
kas iš svietiškių tai padaryti. 
Jiems tokie dalykai negalimi, 
nes nėra to pasiaukojimo gra
žios dvasios, koki apsireiškia 
pas katalikus. Seserys mokyk
lai ir Bažnyčiai tegyvena, iš 
pasaulio išsiskirę. 

Kaip su mokyklomis, taip ir 
su ligonbučiais, našlaičių prie
glaudomis. Katalikų visuome
nės duosnumas labdaringąsias 
įstaigas pastato, o katalikų 
pasišventėliai jąs deramai'pa
laikyti moka. Labdarybė nėra 
skalsi, jei atnašas netaupiai 

suvartojamos. Ne katalikų lab
darybė nėra skalsi. Miesto ir 
valstijos labdarybės išteklius 
yra gausesnis už katalikų au
kas. Bet miesto ir valstijos 
labdarybę palaikyti brangiai 
atsieina. Kurie jai dirba, dirba 
už pinigą, už gerą algą, ir pa
vargėliams ne kas lieka. Vien 
tik Chicagos dijecezija globo
ja netol šimto tūkstančių pa
vargėliu ir našlaičių, aors inei-
gų nedaug turi. Beito, Kad pas 
katalikus labdarybė pilna. Vie
ni aukas, kiti pasišventimą, 
Dievui malonų tarnavimą at
našauja, savas prieglaudas tin
kamai globodami. 

* 

Vienuolijos didelį žmonijai 
patarnavimą suteikia. Jose at
sispindi katalikų pasiaukoji
mo dorybė. J i yra organizuota. 

Nevisur tas pat. 
* 

Matomai Chicaga bent vie
name dalyke atsilikusi—pas
tos patarnavimo srityje. Aną 
dien rašėme apie Chicagos 
pašto atsisakinėjimą priimti 
laiškus Lietuvon. * Kas Chica
gos paštui atlikti negalima, 
pasirodo, lengvai atliekamu... 
Binghamfcm, N„ Y. paštui. 

Koks skirtumas tarp Chica
gos ir Binghamton mums laiš
ku praneša vienas mūšų skai
tytojų. Štai ką rašo: 

Gerbiamasis Redaktoriau:— 
"Draugo" 162 num., lie

pos 11 d., 1919 m., po ant-
galviu "Susižinojimas su 
Lietuva,'' tamistos aprašote, 
kad iš Chicagos negalima 
siusti laišku Lietuvon. 

Pas mus Binghamtone ki
taip. Mes netiktai gauname 
laiškų iš Lietuvos, bet gali
me juos siųsti į Lietuvą. Ne
tiktai galime siųsti papras
tus laiškus, bet ir registruo
tus. Mes turime mūsų krau
tuvėje pašto skyrių (Branch 
Post Office) ir yra įsakyta 
iš pašto, kad galima imti 
laiškus į Lietuvą. Tatai man 
atrodo keistu, kad Chicagos 
krasos viršininkas nepriima 
laiškų į Lietuvą. 

Su tikra pagarba, 
Jonas S'tanislovaitis. 

Stebėtina ir mums. Ar Bing-
hamtono krasa pažangesnė už 
Chicagos, ar Chicagos krasos 
viršininkas nežino tai, kas 
Binghamtono krasos viršinin
kui žinoma, neapsirmame sprę
sti. Ar tik nereikės siųsti pe
ticijos Binghamtono krasos 
viršininkui, kad jis teiktųsi 
Chicagos postmeisteriui pain
formuoti, kaip gajima siunčia
mus laiškus Lietuvon prista
tyti? O gal prisieis chicagiš-
kiems Binghamtono krasos pa
tarnavimu naudotis? 

# 

Visvien keista ir... skaudu. 

Ketvirtosios Liepos Apvaikš-
čiojimas Washingtone. 

Lietuva nepriklausomų 
tautų tarpe. 

GRĮŽTA BELAISVIAI. 

30. V. ,19 į Kauną pribuvo 
mūsų belaisvių transportas 625 
žm. lydimi amerikiečių įgalio
tinių ir mūsų įgaliotinis kun. 
J. Koncevičiaus. 

31. V. amerikiečių įgalioti
niai su mūsų įgaliotiniu nuvy
ko į Šiaulius apžiūrėti karės 
sunaikintas vietas. 

Birželio 1 d. 600 žm. mūsų 
belaisvių pribus į Alytų. 

3—4-gi Birž. 600 per Taura
gę—į Šiaulius ir taip tais tri
mis keliais eis kas 3—4 diena 
po 600 žm. transportai lietu
vių bei. kol sugrįž visi. 

"Laisvė," Kaunas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
PIRKITE KARtS TAUPY^ 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
llllllliuilllllllllllllllllilllllllllllllilltlllllll 

Ketvirtosios Liepos iškilmė 
jau praėjo. Daug iškilmių pra
ėjo ir jos visos liko užmirštos, 
bet iškilmė šių metų liks. 

Ketvirtosios Liepos yra gry
nai amerikoniška šventė—Su
vienytų Valstijų nepriklauso
mybės paskelbimo paminėji
mas. $iais metais toje dienoje 
Washingtone buvo paminėji
mas karės pasekmingo užbai
gimo — grynai tarptautinė 
šventė. Apvaikščiojime daly
vauti Suvienytų Valstijų val
džia pakvietė vien tik nepri
klausomas valstijas. Apvaik
ščiojime dalyvavo 42 valsti
jos, iš jų 41 pilnai nepriklau
somos ir Suvienytų Valstijų 
pripažintos, kaipo tokios. Lie
tuva buvo vienintelė, kuri dar 
nėra Suvienytų Valstijų pri
pažinta kaipo nepriklausoma 
valstija, bet apvaikščiojiman 
buvo užkviesta ir jame daly
vavo. Irlandija ir Ukraina dė
jo pastangas, kad gauti pave
lijimą apvaikščiojime daly
vauti, bet jų pastangos buvo 
be pageidaujamų pasekmių. 

Lietuvių vežimas. 
Apvaikščiojimas buvo vie

nas puikiausių, kokie kada yra 
buvę. Beveik visos dalyvavu
sios valstijos turėjo po išpuoš
tą vežimą (float), perstatantį 
tulas jų ypatybes. Išpuošimas 
kai kurių vežimų atsiėjo tūk
stančiai dolierių. 

Lietuviai turėjo vežimą ir 
daugelio atydą į save atkrei
pė. Patsai vežimas nuteptas 
šviesiai žalįa spalva, o grin
dis baltai. Gale vežimo ištai
syta aukso kėdė, it karališkas 
sostas, tik su tuo skirtumu, 
kad vieton karunos ant jos vir
šaus buvo baltas karvelis su 
ištiestais sparnais; ant tos kė
dės sėdėjo mergaitė, pasipuo
šus tautiškais rūbais ir myrtų 
vainiku. Mergaitė prieš save 
laikė didelę Lietuvos vėliavą. 
Užpakalyje pritaisyta keletas 
žaliuojančių medžių. Vienais 
trepais žemiaus, vežimo vidu
ryje, susodinta šešios parink
tos mergaitės, ir-gi su vaini
kais ir pasipuošusios tautiš
kais rūbais. Vežimo priešaky
je pritaisyta du dideliu ža
liuojančiu vazonu, ant jų kraš
tų stovėjo du baltu karveliu. 
Žemiaus mergaičių, ant veži
mo grindų matėsi trys tik ką 
nutūpę balti karveliai. Ant 
vežimo šono, iš abiejų pusių, 
didelėmis aukso raidėmis pa
rašyta ' ' Lithuanian Republic,'' 
o tarp tų žodžių nupiešta Lie
tuvos žymė—Vytis. Visas ve
žimas apsuptas ir išpuoštas 
vainiku iš ąžuolo lapų. Veži
mą traukė keturi širvi arkliai. 
Lietuvių vežimas atrodė sim-
boliumi gyvybės, meilės ir vil
ties ir buvo dideliu kontrastu, 
sulyginus su kitų valstijų ve
žimais, ypač lenkų, kuris nie
kuo nesiskyrė nuo paprasto 
cirkuose vartojamų vežimų. 

Lietuviai sutraukia minią. 

Pažvelgus iškilmės progra
mą, tarsi tai butų buvę vien 
lietuvių apvaikščiojimas, o vi
sų kitų tautų dalyvavimas tai 
tik . pridėčkas, nes generalia-
me programe tesiranda vien 
lietuvių programas, susidedan
tis iš tautiškų dainų ir žaislių, 
o kitos tautos tik paminėtos, 
kad apvaikščiojime dalyvauja. 

Lietuvių programą išpildė 
Baltimorės lietuvių choras, 
vadovaujant p. J. Čižauskui. 
Programas pradėta pusė po 

penkių su " Lietuva, tėvynė 
mūsų.*' Tuo pat laiku prasi
dėjo programų pildymas ir ke
liose kitose vietose. Lietu
viams paskirta vieta ties 
"Daughters of American Be-
volution" namais. Vienoj pu
sėj, ties " Pan-American Uni
on" namais Amerikos valdžios 
surengta dailus programas iš 
dainų ir kitokių paįvairinimų. 
Kitoje pusėje, ties " Raudono
jo Kryžiaus" namais, ir-gi su
rengta milžiniškas spektaklis, 
choras iš kelių šimtų balsų, 
įkomponuojant. orkestrai iš 
kelias dešimts instrumentų. 
Biskį toliau, ties ' 'State, War 
and Navy" namais surengė 
perstatymą kelelas susidėjusių 
dailės draugijų. Lietuviai jų 
viduryje. Lietuvių choras vos 
iš penkiasdešimts žmonių ir 
orkestrą vos iŠ dešimts žmo
nių, rodos, nekokį įspūdį galė
jo padaryti, kuomet iš šalių 
tokie milžiniški perstatymai. 
Bet tik tas tikrai supras visą 
įspūdį, kurs tą viską matė. 
Žmonės su ypatingu žingeidu
mu rinkosi apie lietuvius ir su 
nepaprastu žingeidumu klausė 
dainų ir tėmijo žaislus, gėrė
damiesi jų ypatybėmis. 

Baltimorės choras pasižymėjo. 
Prie lietuviams paskirtos 

vietos minia kas kart didėjo 
ir už kelių minučių ties Raudo
nojo Kryžiaus ir "Pan-Ameri
can Union" liko kuone vien 
orkestros ir chorai—žmonės 
susispietė lietuvių dainų pa
klausyti ir žaislių pamatyti. 

Lietuvių pasirodymas nusi
sekė. Tokių pasekmių nesiti
kėta, ypač, kad į tokį trumpą 
laiką teturėta r prisirengti. 
Trūksta žodžių, kad tinkamai 
išreikšti pagirimą Baltimorės 
jaunimui, nes jų pastangos ir 
pasiryžimas apvainikavo lietu
vių pasirodymą greta nepri
klausomų tautų. Amerikos lie
tuvių visuomenė jau daug kar
tų yra girdėjus apie p. J. Ci-
žausko pasirodymą ir daug 
kartų girdėjo jj patį dainuo
jant i r taip-gi jo prirengtąjį 
chorą, todėl užtenka paminėti, 
kad jisai prirengė Baltimorės 
chorą ir po jo vadovyste pro
gramas buvo išpildytas. 

Laikraščiai pagirė. 
Apie lietuvių pasisekimą 

daug rašė vietiniai laikraščiai; 
štai ištrauka iš The Washing-

ton Post: "Lietuvių choro dai
nos džiugino didelę minią. 
Šaukimas prie laisvės buvo at
liktas lietuvių choro iš Balti
morės, prie rytinės pusės 
Daughters of American Revo-
lution namų. Choras susideda 
iš apie keturiasdešimts vyrų ir 
mergaičių ir turi nepaprastai 
gerų (excellent) dainiuojančių 
balsų; chorui dirigavo J. Či-
žauskas. 

"Dainų rinkinin inėjo "Lie
tuva, tėvynė mūsų," lietuvių 
tautiškas himnas ir eilė liau
dies dainų. Liaudies šokiai bu
vo lygiai palinksminanti ir 
Baltimoriečiai džiugino didelę 
minią, nepaisant kontr-atrak-
cijos čia pat ties Pan-American 
Union ir Raudonojo Kryžiaus 
namais. Dalyvavusieji buvo 
pasipuošę daugspalviais ir iš
kilmingais (colorful and ela-
borate) tautiškais rūbais." 

Reikia pažymėti, kad jokia 
kita tauta atskiro aprašymo 
negavo. Taip-gi pažymėtina, 
kad visą savaitę prieš parodą 
vietiniai laikraščiai daug rašė 
apie šią iškilmę, visuomet ne
mažai vietos duodami lietu
viams, ypač, kad tas buvo da
roma be jokių didesnių pastan
gų iš lietuvių pusės. 

Maršavimas ir spektakliai. 
Užsibaigus įvairiems persta

tymams, rengtasi prie svar
biausios generalio programo 
dalies—maršavimas istoriška 
Pennsylvania Avenue, nuo Iž
do Departamento iki Kapito-
liaus, lygiai viena angliška 
mylia tolumo. Penkiolika mi
nučių iki septynių jau visi ve
žimai stovėjo eilėje ir tuoj ilga 
procesija pasijudino iš vietos. 
Vežimai buvo sutabdyti dip
lomatinėje tvarkoje—palei tų 
valstijų užimamą poziciją tau
tų šeimynoje. Pirmasai veži
mas reprezentavo taiką, po jo 
sekė Prancūzija. Tos tvarkos 
laikantis Lietuvai reikėjo būti 
paskutinei, nes dar Suvienytų 
Valstijų nepripažinta, kaipo 
nepriklausoma valstija, bet 
kaž kaip pasitaikė, kad Lietu
vos užpakalyje ėjo G rėki ja ir 
Suvienytos Valstijos. Pirma 
Lietuvos ėjo Čeko-Slovakija ir 
Finlandija. 

Lietuvos vežimas ąžuolo la
pų ^vainikais išpuoštas atrodė 
puikiai; mergaičių dailumas ir 
jų rimtas, ir išdidus užsilaiky
mas visu keliu publikoje iššau
kė gausų delnų plojimą. Prie
šakyje Lietuvos vežimo du rai
teliu nešė Lietuvos ir S. V. 
vėliavas;* Suvienytų Valstijų 
vėliavą nešė S. V. kareivis, o 

Lietuvos nešė kareivig apsitai
sęs senoviŽkais Purvais. Paskui 
jojo keturi apsišarvoję vyčiai 
su ragotinėmis rankose. Pas
kui vežimo ėjo choristai po 
tris į eilę sustoję—mergaitės 
pirma, o vaikinai paskui. Ei
nant ties kapitoliumi, kur bu
vo surengta "Reviewing 
stand," kuriame radosi S. V. 
Vice-Prezidentas Marshall, Se
natoriai ir Žemesniojo Buto 
delegacijos, ir po du atstovu 
nuo kiekvienos nepriklausomos 
tautos, pasveikinta lietuvius 
trukšmingu delnų plojimu. Mi
nėtame "reviewing stande" 
turėjo būti ir Lietuvos du re
prezentantai, bet kadangi Dr. 
J. Bielskis prirengė lietuvių 
skyrių ir laike maršavimo tu
rėjo jį tvarkyti, todėl tik vie
nas M. J. Vinikas tebuvo kitų 
valstijų atstovų tarpe. 

Parodai užsibaigus, ties ka
pitoliumi prasidėjo įvairus 
spektakliai. Vienas svarbiau
sių "Žengimas prie laisvės." 
Iš kapitoliaus išėjo Laisvė su 
žibintuvu rankose, iš apačios 
trepu pradėjo žengti prie Lais
vės šešios tautos—Finlandija, 
Lietuva, Jugo-Slavija, Čeko-
Slovakija ir Lenkija. Kiekvie
ną tautą reprezentavo penkios 
tam tikrais rubais pasipuošu
sios mergaitės, kiekvieno būre
lio priešakyje nešė tos tautos 
vėliavą, kurią jos reprezenta
vo. Pasiekus joms trepu viršų 
Laisvė. įvedė jas į kapitolių, o 
vėliaus jau visos kartu išėjo iš 
kapitoliaus dalyvauti tam tik
rame spektakliuje, kur plevė
savo visų penkių iš numirusių 
prisikėlusių tautų vėliavos. 

Gauštvinas. 

gų tik 3 paliuosavo, o kitus 
8 sušaudė. Dvinske teismas la-
bai aštrus, jei nesušaudo tai 
nuteisia nuo 3 ligi 20 metų, 
mėnesių nėra. šiame pačiame 
kalėjime dar sėdi daug mano 
pažįstamų ir girdėti Gėgžna iš 
Okainių (serga iš bado), 2 bro
liu Gaščiu iš Šapaberžės, 2 bro
liu Puškos iš Mieginų, Baro
nas Ropp, Valavičius ir Vaite
kūnas. Kitoj kameroj skyrium 
sėdi iš Vilniaus paimtieji ku
nigai: Rainys, Dogelis, Vailo
kaitis, poetą Liudas Gira ir 
buv. ministeris Stašinskis. 
Tarp savęs visi gyvename 
kaip broliai, bet maistu nepa
sidalija, vien iš kalėjimo val
gio visai gyventi negalima. 

Pastaba. Maistą pristatyti 
galima per pašalinius žmones, 
tik žinoma sunku nugabenti, o 
pagal Dvinską pirkti nieko ne
galima gauti; paraginant mū
sų valdžią gal pasistengtų ap
rūpinti maistu mūsų belais
vius, nors tuos kurie yra mums 
labai br&ngųs. Kazys. 

KAUNAS. 

Karmėlavos Ūkio Mokykla. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
LAIŠKAS GAUTAS NUO 
VIENO POLITIŠKO KA

LINIO IŠ DVINSKO 
TVIRTOVES. 

Apsakyti visą savo gyveni
mą skaitant nuo dienos mano 
arešto laišku pilnai negaliu. 
Vienu žodžiu, reikėjo pergy
venti baisias nervingas valan
das; buvau prisirengęs ir prie 
mirties. Antra, nežmoniškai 
prastas kalėjimo valgis, taip 
buvo nusilpninęs kūną, kad ei
nant per kiemą svyravau..., o 
kameroj būnant svaigdavo gal
va ir turėdavau visuomet sė
dėti. O koki dvasia buvo ir ap
rašyti negalima; matote ma
niau, kad prieš teismą reikės 
stoti. Dvinske mano drau-

Mokslas L. K. M. Dr. Ūkio 
Mokykloje Karmėlavos dvare 
iš priežasties bgų ir mirties 
mokyklos vedėjos A. J. Stane-
lytės žiemos metu buvo api
ręs. Dabar jau vėl tvarkosi. 
Ligonių nebėra, desinfekcija 
taippat padaryta — tad nuo 
1 gegužio dienos mokslas vėl 
normaliai eina ir praktikiniai 
darbai lauke ir daržuose. 

Pažymima, kad mokinės be 
tam tikro apmokėjimo nebus 
visai priimamos, galinčios už
simokėti pusę kainos, t. y. 30 
rub. mėnesiui mokyklos valdy
bos nuožiūra laikiniai dar ga
li būti priimtos. 

Mojicykja progresuoja. Vo
kiečių ištuštinti buvusio dva
ro rūmai pilnėja. Yra ir gy
vulių ir įnagių. Neužilgo ti
kimasi gauti iš kitur reikalin
gų indų ir prietaisų. Reika
linga tik bendra visuomenės 
parama ir tada sėkmingas 
mokyklos darbas galės būti 
plačiu to§ visuomenės patar
navimu. "Laisvė," Kaunas. 

<WMt SAVINOS STAMPS 
USUED BY^THB, 

nUNITED' STATES 
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Del Lietuviškų 
Dramatistų. 

Nors jau dramatiškųjų vei
kalų sezonas praėjo, tečiau aš 
prisilaikydamas senovės žmo
nių pasakos, kad taisyk žiemą 
ratus, o vasarą roges, manau 
neprošalį bus vieną-kitą min-
čia pasidalinti su lietuviškąja 
visuomene. 

Antai, esant New Yorke, iš
girdau, jog subatos vakare bus 
vaidinama operetė "Kornevi-
tio Varpai." Lietuviška ope
retė, besibastant per keliolika 
metų tarp svetimtaučių ir ne
daug težinant apie mūsų arti
stų darbus, kaip kokia magika 
žmogų pritraukia. 

Metu visus darbus ir trau
kiu Brooklynan.* Bet po įvai
rius namus besitrankant, vos-
vos tik užspėju ant laiko pri
būti. Ir ką-gi! Žmonių būrys 
stovi prie svetainės durų, eilė 
ilgiausia prie langelio; vieni 
eina pirmyn, kiti į vidų, o ki
ti ir atgal grįžta. Kas tai čia, 
manant Tikietų nesą. 

E-e, sakau, negal būti. Jei Artistai, jei. pavartoti vaka-
tikietų nebus tai visi grįžš at 
gal, o ne keli tiktai. Stoju į ei 
lę ir einu su kitais. Štai ir lan
gelis. Kišu dolierį. Pardavė
jas neima. Kas tai, klausiu? 
Teturiu tik šešius tikietus į 
baxą, po pusantro dolierio. Še 
pinigus; leisk tik į vidų. 

Ineinu. Mergaitė ima mano 
tikietą ir ve<ia į... pirmąsias 
sėdynes. Na, tai, sakau, aš 
pirkau tikietą į boxą, bet gau
nu į pirmąsias sėdynes. Čia 
kas nors negera. Bet tuščia jo, 
bile tik inėjau. 

Kol, inėjau, kol prasimušiau 
pro eiles, kol sėdynę gavau, 
jau ir prasidėjęs vaidinįmas. 
Tai kas čia manau, ar-gi tai 
butų jau ne lietuviškai. Pradė
ta anf laiko. Bet taip yra. Gali 
netikėti savo akimis, gali da
ryti ką nori, teciau aiškiai ma
tytis, kad lietuviai gerokai jau 
pakilę, ir žino, kad laikas kiek
vienam brangus ir kad netik 
negražu, bet ir nepadoru lauk
ti porą valandų atvažiavus pa
skirtuoju Jaiku. Bravo už tai. 
Negaila nei to, kad nepasisekė 
matyti veikalo p r a b o s . 

rų kritikų nujodinėtą sakinį, 
vaidino gerai. Buvo ir truku
mų, bet už tai vienas kitas 
tuos trukumus kupinai atpil
dė. Atsiminus mūsų vaidini
mus prieš keliolika metų, skir
tumas dabar pastebėtinai dide
lis. Ir pats vaidinimas ir laik
raščių korespondentų kaltina
moji publika, rodos, visai ne 

taip trumputė, o žiūrėk, kiek 
jau pažengta pirmyn. Tas pats 
jau Brooklyno vaidinimas ir 
didžiausį netikėlį intikrintų. 
Tik niekaip aš negaliu išsiaiš
kinti, kodėl jie vaidino ne ko
kį nors lietuvišką veikalą, bet 
Kornevilio Varpus, kurie kaip 
ir dailės, taip ir visu savo po
būdžiu taip toli nuo lietuviško. 
Net nedaug kas jame ir ameri-

tas, kaip skaitai p 0 laikraščių koniško. Ir šiaip sau aiškinu 
korespondencijas. Po šimts 
pypkių, manau, kiek tai žmo
gus nustoji nedalyvaudamas 
tarp lietuvių, visame jų gyve
nime, veikime. Bet ką padary
si. Gyvenimas nelaukia, visuo
menė išsijudinus nežiūri ar tu 
su ja eini ar ne, ji bėga savo 
pažymėtu laiku, jokios kliūtys 
jai kelio neužstos. Svajoju sau 
sėdėdamas. . 

Štai nepajuntu kaip laikas 
Ir prabėgo. Veikalas užbaigtas 
net po dvyliktai. Ilgas, bet kas 
ir iš trumpo t Juk, anot tos pa
sakos, butų tai nevėdoras, jei 
nereiktų vežti ant šlajų ir ant 
karukų. 

Taip, lietuviai, rodos, lyg 
butų ir gimę vaidintojais. Juk 
mūsų dramos istorija tebėra | ti. 

ir taip. Negaliu išsiaiškinti. 
Geriausia bus, sakau, paklau
sti rengėjų. Šaukiu per telefo
ną. 

Pasirodo, kad pataikiau ant 
tikro asmens. Tai butą prezi
dento ir režisieriaus naujai sn-
sidarusios kooperatyvės arti
stų bendrovės. Bendrovės tik
slas yra veikti dailei. Jei yra 
nuostoliai, jie patys apmoka, 
jei yra pelnas, jį pasidalija. 
Geras sumanymas, manau. 
Klausiu, kad jis man pasaky
tų, kodėl vaidina Kornevilio 
Varpus, o ne kokią kitą. Sako, 
girdi, lietuviškų negauname, 
tai priversti griebtis vertimų. 
Iš jo kalbos pasirodė, kad jie 
ir toliau rengias tą patį clary-

(P*b»4ga bus)-
. . . 
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CLEVELAND, OHIO. 

Vyčius užkvietė programą, 
išpildyti 

zaro. Nuta 
tas tapo h 
narių, kat 
darbuoties. 

Besvarst 
Clevelando lietuviai nuo se- inešta ir i 

nai turi suorganizavę Lietu- jubflėjų 21 
\\ų Salės Bendrove. Kapitalo vinio. Prie 
bendrovė jau nemažai turi. vakare su 
Kad darbą pradėti, t. y. pra- tais pamai 
dėti statyti svetainę, reikalin- [įvyks nigfi 
ga dar keletas tūkstančių do- Baltramiej 
lierių. Salės direktoriai nutarė tvirčiausia 
surengti didelį vakarą. Tuo 
tikslu užkvietė dr-jų Sąryši, 
kad padėtų tame darbe. Sąry
šis sutiko ir dabartiniu laiku 
visose draugijose daroma agi
tacija, kad lietuviai remtų 
pirkdami šėrus, nes ateinan
čiam rudenyj manoma pradėti 
statyti svetainę, be kurios cle-
vi'landiečiai ilgiau negali apsi
eiti. Gana jau iki šiol privargo 
besitrankydami po visus kam
pus, po svetimtaučių svetaines. 
Dr-jos ir kuopos, kurios pir
miau rėmė bendrovę, dabar, ti
kimasi, iabjaus parems pirk
damos šėrus. 

Pėtnyčios vakare, liepos 11 
d. į L. Vyčių dainų repeticiją 
atsilankė Sąryšio atstovai, ku
rie užkvietė vyčius prisidėti ir 
išpildyti programą rengiama
me S. Bendrovės vakare, rugp. 
31 d. 

Vyčiai, kaip visados rėmė, 
taip ir šį sykį vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie išpildymo 
programo su dainomis ir ki
tais įvairumais. 

Tame vakare atsilankė sve-
. čias iš Akrono, O. vytis A. 2a-
liaduonis, kuris užkvietė vy
čių chorą dalyvauti Akrono, 
O. L. Vyčių 97 kp. rengiama
me piknike, liepos 27 d. Vien 
balsiai nutarta dalyvauti. 

Parvežė linkėjimus. 

Vytis A. Banevičius ir A. 
Ribinskas šiomis dienomis lan
kėsi po Niagara Falls, X. Y. 
Sugrįžę perdavė linkėjimus L. 
Vyčių 25 kp. nuo Niagara 
Falls vyčių. Ta ipg i dalyvavu
sieji L. D. S. Apskričio susi
važiavime Dayton, O. del vy
čių suteikė geriausius linkėji
mus. Nuo Detroito vyčių ir-gi 
suteikta pasveikinimai^ 

Kaip tai smagu yra prigulė
ti prie taip prakilnios jaunimo 
organizacijos—L. Vyčių. Kur 
tik nepasisuksi, kur nedaly
vausi, visur susitiksi būrelį 
veiklaus jaunimo, iš kurio iš
girsti gražius žodžius, gražius 
išsireiškimus del idėjos drau
gų ir draugių. 

Jaunime, neleisk veltui lai
ko. Jei dar nepriklausai prie 
vyčių, prie pirmos progos pri
sirašyk. Ar susirinkimuose, ar 
išvažiavimuose visas jaunimas 
broliškai ir dideliame sutiki
me vienu balsu dainuoja, žai
džia. Dingsta tuomet visos sie
los sunkenybės, užmiršti viską. 
O tos dainelės, kaip jos malo
nios; jos uždega širdis tėvy
nės meile. 

Tokia tai dvasia vy
čių kuopose gyvuoja ir gyvuos 
visados. Jokios priešų pastan
gos nepajėgs vyčių dvasios 
pakreipti ; nepajėgs sudrumsti, 
nes vyčiai jau nusistovėję sa
vo obalsiuose. Tat šen, jau
nimą! Visi stokime po vyčių 
vėliava. Matas. 

lietuvių p 
vadinasi. 

1913 m. 
silpnėjus i 
sipratimo. 
pratimo p 
sta, perrinl 
prasidėjo r 
va v imas. I 
gyvouja. P 
apie rengi J 
vėliau. 

WAUKEOAN, ILL. 

Draugija Sv. Baltramiejaus 
laikė mėnesinį susirinkimą lie
pos 6 d. Susirinkiman atsi
lankė ir vietinis kleb., kun. J . 
Kloris. su parapijos reikalais, 

SO. 0] 

Parapijos ] 
karas; 

i 

Birželio 
tas Šv. Ant 
k e t " pikni 
raitose. 

Žmonių 
daug. Mote 
sivt'žė graž 
tes gardžių 

C i irios oi 
sivaikseioji 
artinanties 
vedėjas, gei 
vičius, apn 
tų visi į vi 

• 

Prasidėjo 
Pirkėjai vi 
kaina s nugi 
kliuvo tau 
Įsiūlė. Išp 
gus, visi Iii 
vo: kas ant 
lus susėdę, 
pažaidus, 
visi grįžo 
davė pelno 

. Vai] 

Liepos 6 
rijos draug 
vakarą. Sta 
žus veikali 
kryžiaus / ' 
ir '"Čigonėg 

Pasidarb, 
navičienės, 
tis gerai atl 
deklemacijij 
rė 6 m. m 
čiutė, savo 
na, kuri del 
pijanu priti 

Po persta 
dar sudain 
Lietuvos hi] 

Po to kui 
perstatė ku: 
si So. Omai 
Jonaitis pir 
jo apie sav( 
kariuomenė, 
damas po 
Amerikoj. I 
gą Baltinio 
gino So. On 
ti baltimori 
simlnė ir ar. 
manių seim 
seime matė 
legate, kuri 
n i u s v a r p u s 
balais," o i 
gos laisvam 
jus inejti s 
ėjus paskai 
padirbtą bi 

irta prisidėti. Išrink-
komitetas iš keturių 
trie padės visakame 
3. 

tant kitus reikalus, 
nutarta apvaikščioti 
5 metų dr-jos gyva-
? t 0 nutarta surengti 
i prakalbomis ir ki-
irginimais. Vakaras 
sėjo 14 d. Pr-ja Šv. 
jaus yra seniausia ir 
i Waukegane, nes ir 
parapija tuo vardu 

d r-ja buvo labai nu-
iš priežasties nesu-
Netrukus ta nesusi-

>riežastis tapo atra-
ikta valdyba ir po to 
naujas draugijos gy-
Dabar dr-ja gražiai 
Jlatesnis pranešimas 
įamąjį jubilėjų tilps 

J . Montvilas, sekr. 

Jeigu Tu 
perdaug c 
ar saldui 

einant gulti suvi 
saldainių Partoh 
valys tavo orgar. 
liuosuos nuo 
materijolo kur is 
sugrumuliuotas. 
Viena dėžutė ka 

lieris, šešios dė 
$5.00; • Jus galit* 
mos kliasos Pa r 
čioj. Adresuokite 

APTEKA PJ 
l60—2nd Ave. 

New Yi 

'MAHA. NEBR. 

piknikas; vaikų va-
; prakalbos; kiti 
įvairumai. 

29 d. buv0 sureng-
tano parapijos "bas-
ukas netolimose gi-

privažiavo labai 
e rys ir merginos at-
žiai papuoštas dėžu-
i valgių. 

»ru pakvėpavus, pa-
us, pasišnekučiavus, 

vakarui, pikniko 
>rb. kun. J . Olechna-
eiškė, kad susirink-
iena paskirta vieta. 
o dėžučių pirkimas. 
ienas už kito varė 
fštyn, kol dėžutė pa-
m, kuris daugiaus 
pardavimui pasibai-
nksmiai vakarienia-
t žolės, kas apie sta-

Po vakarienės, dar 
ir pasilinksminus, 
į namus. Piknikas 

i apie $100.00. 

ikų vakaras. 

d. vaikelių Šv. Ma-
^ijėlė buvo surengus 
atė scenoje tris ma-
liukus: " Gyvenimo 

"Pašėlęs dant is ' ' 
s atsilankymas. ' ' 
)avimu p-nios Olech-
vaikai savo užduo-

;liko. Tarpais buvo 
ų. Didelį įspūdį da-
įergaitė, Olechnavi-
deklemacija ir dai-
klemavo ir, motinai 
tariant, dainavo. 
atymo vaikų choras 
navo Amerikos ir 
imnus. 
m. J . Olechnavičius 
in. J . Jonaitį, buvu
sios kleboną. Kun. 
rmiausia papasako-
o nuotokius, kokius 
?j datirė ir važinė-

lietuvių kolonijas 
Pažymėjo pavyzdin-
>rės jaunimą, ir ra-
mahos jaunimui im-
•iečių pavyzdį. Pri-

Kad su galviji 
biau ir labiau ko 
ma matyti iš to, l 
gegužio mėnesį ds 
lių * išbandyta su 
negu kuomet nors 
k e vieno mėnesio, 
per tą mėnesį 43,5 
atrasta, kad 1,831 
čiaus turėjo džio 
mus. Kaip praneš 
stės Departamentą 
giau, negu kuom 

pie Chicagos laisva- miau gyvulių augi 

Vietos nepriguli 
saidė," vadinanu 
Ii visi " idealiste 
jai apšvietos su 
skystimėlio pag( 
ną buvo sur 
niką, kad pakenk 
rui. Iš to abazo Mi 
teris net po na 
prašydamos, kad 
piknikam 

Mūsų "piemėi 
susiorganizavo i 
neiti į vaikų vak 
save statosi "d i 
vaikus. Atsiprašą 
rai dideli, pusb< 
" v y r a i . " Iš jų 1 
dėjo taip protiški 
net nu. 

Bet doras jaui 
nai ir mergaitė; 
vaikų vakaro. Pai 
nukai ," kad neg 
mergaičių savo p 
lis dėlto atšilau 
Nekas tečiau bu 
čia. Mūsų mergait 
tai su dorais i 
"mandr ie j i " laiki 
nas. 

So. Omalios lie 
lo džiaugties, kad 
yra taip gražiai, 
auklėjami ir mo 
jaunosna sielosna 
jama dora, tikėjii 
tėvynės. Jeigu nie 
neduosime lietuv 
tai vaikai eis pa 
čius ir tenai ras i 
dinimą. Tat visi 
lietuviai leiskite 
čius rašyties prie . 
Šv. Marijos vaikų 
Ten jie pažins D | 
tėvynę Lietuvą i 
kalbą. Toki vaik 
tėvams teiks surs 
guodą. 

LABAI KOVO; 
GALVIJŲ D: 

aą. Sakė, kad tame 
5 ir So. Omalios de
ri pirmiau bažnyti-
LS v a d i n d a v o *' b i m -
nuvažiavus į Chica-
nanių seimą, nespė-
svetainėn, tuoj pri-
mibino laisvamanių 
imVinln PuKl i l rn . Tii_ 

iauja, kad jų gj 
tam tikrų valdinii 
ti. Daugiausiai rei 
e i n a iŠ s a v i n i n k ų 
galvijų. J ie nori, 1 
Ijai butų vąĮdmin] 
'ir padėti į neserga 
va listą. Neužilgo 
\c\Vo l i R t a s i š l a i s t ą 

Valgai 
uonos 
lynų 
Igyk keletą, 

I:urlos iš-
zmą ir pa-
įereikalingo 
negali būti 

nuoja 1 do-
utės tiktai 

gauti pir
as vaistlny-

RTOSA, 
Dept. L.4 
rk. 

(93) 

• • nngųjų "su-
, kur prigu-
i," platinto-

" gardaus ' ' 
lba tą die-
ingus pik
is tam vaka-
viosios" mo
lius bėgiojo 
važiuotų jų 

ūka i ' ' ir-gi 
ikalno, kad 
irą. Mat, jie 
lesniais , , už 
i, jie jau ge-
rniai, dideli 
aikurie pra-
i augti, kad 

imas: vaiki-
nepabijojo 

įatę ^pieme-
li patraukti 
įsėn, dauge
lė vakaran, 
iro jiems ir 
?s dėjosi tik-
aikinais, gi 
parėmę sie

li viai pr i va
jų vaikučiai 
pavyzdingai 
einami. Jų 
yra skiepi-

las ir meilė 
jaunučiams 

ško skonio, 
i svetimtau-
iii užsiganė-
So. Omahos 
levo vaiku-
;yvuojančios 
draugijėlės, 
vą, pamylės 
r lietuviška 

4* 

ii senatvėje 
minimą, pa-

emakštietis. 

Ktikaliiiga moteris ar rae 
namų darbo; du Šeimynoje; 
mokestis. Namas randasi g 
toj. Atsišaukite antrašu: 

• Dr. C. Z. V :i s , 
4T12 S. Ashland A T ( Ci 

Telefonas Drover 70 

Roikalingns jaunas vaikii 
Estate departamentą. Del 
informacijų atsišaukite sek 

Teninga Bros. & P< 
11227 Michigan Ave., Cl 

Ant pardavimo du namai 
W. 18th »t. u e r a vieta bl] 
bizniui. Abudu namai gerar 
mc. AtsiSaukite: 

J. P. Rashinski, 
3200 So. Halsted r\, Cl 

l'ar^idiiocla bučerno ir gr( 
tuvių apgyventoj vietoj. A 
3856 S." Saeramento Ave CT 

PARSIDUODA LABAI PI 
kus mūrinis namas dviejų 
inu po 6 kambarius. Narna 
ant Bridgeporto. Prekė tikt 
$700.00 "jmokėti, o likusius 
da. Kreipkitės pas 

Wm. Kazlauskas, 
3333So. Halsted S t , Ch 

AMA SU 
IOVA. 

džiova la-
ojama gali-
ad šių metų 
įgiau gyvu-
ūuberkulinu, 
pirmiau lai-

Išbandyta 
K) galvijų ir 
iš to skai

tos simpto-
i Žemdirby-
! dabar dau-
t nors pir-
įtojai reika-
vuliai butų 
kų išbandy-
:alavimų at-
y r o s v e i s l ė s 
ad jų galvi-
ų išbandyti 
nčiųjų džio-
>us antrasai 
. Dabar su 

PRANEŠIMAS LII 
VIAMS. 

šiuomi pranešu, kad esu 
dirbu ant vestuvių, krikštyn 
pramogų. Esu gerai paty 
darbe. Jeigu kuriems reikt 
nėkite kreiptis sekančiu adr 

1505 N. Paulina St., ( 

ŠVENTO JUOZAPO ] 
VALDYBOS ANTRi 

Sheboygan, Wis 

Pirm. A. Grebas, 1111 
cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stausk 
New York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 8c 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 17J 
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliui] 
So. ll-th St. 

Org. Rai Ig. Ermai 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. I 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekv 

nesį po pirmai tą nedėlią. 

ATON 
G3ui!I»iHa23G'< 

Po valgiui neužmiršk, ka< 
šias vaistas tavo skilviui y r 
NIC. PraSallna visus nes 
s u v i r š k i n i m o , o t a a reifeklsu 
kia pamėginti vieną. Pa i 
pOv risus aptiekoriui. 

jų veikimas, kuri s kai 
vis didėja, manoma, lai 

JfiAS 

Kodėl Tiek Daug 
Skyrių? 

n T ^ O D E L Jus statot* tiek daug sky-
-TV rių įvairiose dalyse miesto ?" 

klausia vienas prenumeratorius. "Ko
dėl neturite viena centrą, kuris patar
nautų visam miestui?" • 

Yra dvi priežastis turėti daugskyrių. 
Kiekviena operatorka turi gerai pa

siekti visus numerius. Ji turi Jus su
jungti su numeriu kurj reikalaujate. 
Paprastai kiekviena operatorka tur i 
apie 10,000 linijų. Kadangi miestas di
dinasi, taigi ir skyriai didinasi. 

Kita priežastis yra ekonomija. Dra-
tai Kurie sujungia Jūsų telefoną eina 
netik į gatvę, bet tiesiai į Jūsų Centra-
lį Ofisą,. Jeigu linijos turėtų būti sujun
gtos tiesiai J vieną centrą, pagedus 
vienai linijai brangiai lešuotų ją pa
taisyti, 

> Taippat yra dar svarbių inžinieriškų 
priežasčių, bet pirmutinės dvi yra fun-

damentališkos". 

C m C A G O T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

rgaitė 
geras 

ražioj 

licago, 

prie 
už-

vie-

111. 
42. 

įas į Real 
platesnių 

ančiai: 
>n, 
licago, 111. 

663—«(J5 
le kokiam 
ne padėji-

licago, 111. 

>cernė lie-
tsišaukite: 
ficagoY III. 

GIAI pul
pa jjyveni-

LS randasi 
ai $3,400. 
kaip ran-

ieago, III. 

3TU-

virėja ir 
ų ir Šiaip 
rus tame 
>tų malo-
esu: 

3nicago. 

DR-JOS 
HSAI: 
i. 

Kontu-

as, 1414 

55 High 

L5 Supe-

as, 1437 

la, 1717 

lėklaitis, 

ieną mė-

f? 
i geriau-
a EATO-
magumus 

k a d r e i -

duodaaia 
f 

3 kart į 
kui bė-
)avojin-

VERTA $9000 UŽ $73 
Tik ką gavome kelis visai m 

mūrinius namus, kas laike penkii 
nų nupirks, tai galės uždirbt 
$1,700. Ant namo, nes tokio BAI 
NO visoj Chicagoj nerastumėt, 
turite $1,500. galite pirkti, o 
sius iš randų išmokėsite, nes 
daugiau kaip 10%. Namai pabuc 
ti ant 30 pėdų lotu pločio, g 
ištaisytos ir išmokėtos. Randas 
bai gražioj vietoj netoli nuo 
ąuette Parko tarp Lietuvių apgj 
toj vietoj. Namai pabudavoti, ] 
naujausia mada sų "sun parlor 
ir 6 didelių kambarių, viskas 
medžio išpuošimai, "mozak" p: 
gos maudyklos kambariuose ir 
duryse, su k n y g u š e p o m s ir v 
viete "fire places" su elektra ii 
žals, puikus beismentai lšcimenl 
su skalbykloms ir su naujausia 
tema apšildomi. Žodžiu sakant, 
kas pirmos klesos, kuriuose tr 
jonierius gali gyventi. 

Norintlejai pasiskubinkite, nes 
kiu NAMU niekad už tokia r 
negausite, nes jie yra verti apie 
tūkstančiu daugiau, negu už kiefc 
bar parsiduoda. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT 

3301 S. HALSTED ST 

AUKSAS ŽMONĖMS 
Aš pirkau iš banko už mortf 

labai pigiai 3 farmas ir tuojaus 1 
parduoti, nes gyvuliai esant an t 
mų reikalauja priežiūros. Tas fai 
parduodu arba mainau ant m 
kiekviename mieste Amerikos. C 
priimti dalj pinigų ir namą, jei 

Parmos randasi tarp dviejų di< 
miestų: Clevelando ir Akrono 
gerų kelių. Yra šulinys, bėgantis 
duo, geri budinkai; eik ir gy\ 
Ramiai nuo miesto dulkių ir fab 
ūžimo. Čia negaliu viską sura 
kas yra, nes reikėtų, visą, laik 
apie tai aprašyti. Tai tamista r 
kokį turi namą? Kiek turi pin 
*ei nori mainyti a r pirkti ; cash U 
ketas a r yra skolos? Viską a p r 
laiške, o aš apsakysiu, kokia fa 
yra, kas an t jos yra ir kiek kasti 

Skubėk ' parašyti pakol yra ne 
duota. Arba gali tiesiai atvaži 
Bus aprodyta be jokių tamistai k 
o jei pirksi kelionės lėšas apmok 
Noriu, kad mūsų žmonės pasii 
dotų ta gera proga. Ant farmos 
gyvuliai, arkliai, karvės, vištos, J 
kiaulės ir užsėti javai, sodnai ir i 
mašinos dirbimui farmų. Veži 
bogė. Žemė gera, vskas auga. V 
farma 120 akerių, an t ra 101 ai 
ir trečia 72 akerių. Dabar galima 
tyti, kaip auga ir kokia žemė yra 

Atsišaukit laišku a rba atvažiu 
ant šio antrašo: 

J. J., 
130 Wooster Ave., Akron, 

Tel. Drover 70 

Dr. C. Z Vezelii 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: SUQ 9 ryto iki 9 VJ 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4718 SO. ASHLAND. AVEN1 
. a r t i 47-tos Gatvės 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas i t 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan *v« 

Rezidencija 107*1 So. Michigan i 
Roseland. 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 84ž. 

Tai,: 9 ryto lkl 11 d.; S po pU 
lkl 4; C Iki I vakarą Ned. 
• iki I I . 

!*•—— 
; . ; « . » ^ » . . . 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
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Henry J. Schn 
Pavelijant Suvienytų \ 
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SIUNČIA PIN 
irgv 

Norinčius gauti p « 
meldžiam 

Henry J. Schi 
141 Washington Sti 
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A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalį grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Uidmieetyj: 

60 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

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

Tel. Yards 4681 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Pa ta r imas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

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

Dabar yra patvirtintos tr varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertina ir augštal rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
merike. Mes galime jas parūpint 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri l&riun 
člame dyksi. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO 
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* Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley £764 

GYDO VISOEJAS LIGAS 
3457 South AVestem Boulevard 
Kampas W. 85-tos gatvės 

g 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

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

Kampas Huron Gatvės 
an t aptiekos Polonia Pharmacy 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

! » » • • » • > > » « » « » » » » | j K - - - - - -

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

O f i s a s 3 1 4 9 S o . M o r p m S t . 
Kerte 32-ro Sfc, Csicago, UL 

SPECIJALISTAS 
*MoteHšku, Vyrišku, taipgi chro

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

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

Telefonas Tards 49T 

tos ir Valdžios prižiūrimas 

iitzer State Bank 
Valstijų Valdžiai kaip pirma 
3 ir dabar 

i lGUS! LIETUVA 
garantuoja 
ekes pinigų ir kitų žinių 
įe kreiptis pas: 

nilzer State Bank 
reet, New York, N, Y. 
^s^ss^^s^>^>^xxvssxssxs^ 

•n Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CEDRCRGA* 
1757 W. 47tii St., Chicago, ffl. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Secley 420 

a 

t 

! » » « > » » • • » » » » » • • > # 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

• • • * » • ! 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave, 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

J 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfUIUHIIIIIIUil 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
PletrU, 7—8 vak. Nedėliomis 10—13 4» 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiitfiiitftiiiiiiiiiiia 
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Dr. O. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIIJ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pks 
svetimtaučius 
ir mokėti dau-
ciau ir dar pa-
jelbos negauti, 
egzaminuoju a 
kis ir teisingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi 
nervuotas, ska • 
uda galva arba 
galva sukas ka 
da važiuoji gat 
vekariais, krei
vos akis, raidės bėga krūvon skaitant 
arba kiti keblumai Ateikite ir pama
tykite mane. Patar imai dykai del mo
terų, vyrų ir, vaikų. Valandos nuo 10 
lkl 8 vak. Nedėliomis puo 10 ryto iki 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Phone Drover 9660 

' DR. CEO AVVOTIN ' 
Gydytojas, Chirurgas, 

AknSer**. 
(KO So. U^i-Acu tet., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryta; « — 9 

vakare Tel. Canal 4367 
" • • n m » « n i n i i i i T - T r f Į J į 

I 

• 
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Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS UI 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave, 

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

Mokykis Kirpimo ir Designmg 
Vyriškų ir Moteriško Aprėdaių 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų \ t rumpą 
laika, * 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą., kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
p a m a t y t i m ū s ų m o k y k l ą b i l a l a i k u — 
dieną ir vakarais Ir gauti specijallft* 
kai pigia kalną. 

Petrcnos daromos pagal Jūsų mie-
rą —- bile stailes arba dydžio. Ir bl-
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasplcfca, Perd^Unls 

Persikraustė i i 118 N. LaSalle St. 
i 190 N. State gatve, kampai ĵ aka 
gatves. 4 lubos. 

file:///c/Vo


• • • r** 

D R A U G A S 
• i • i 

Ketvirtadienis, liepos 17, 1919 
ąe 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. 

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

Penktadienis, liepos 18 d., 
Kamilas Lellietis. Arnoldas. 

STREIKAS McCORMICKO 
ĮSTAIGOSE. 

GAZO KOMPANIJA NORI 
DAUGIAU UŽ GAZĄ. 

Miesto advokatai priešinasi. 

Darbininkai paskelbs savo 
reikalavimus. 

j 

MeCormicko įstaigose—In
ternational Harvester Co., se
ka streikas. Kompanija buvo 
paskelbusi, kad darbininkai 
išėję streikan nepaskelbę jokių 
reikalavimų. Bet darbininkij 
vadai pranešė, jog veikiai bus 
pastatyti reikalavimai. Darbi
ninkai pareikalausią geresnių 
darbo sąlygų ir didesnės už-
mokesties. 

Kompanija pasigiria, jog 
nuo 1914 metų jos darbinin
kams 114 nuoš. padidinta už
mokestis. Kompanija buvus 
pasiulus darbininkams turėti 

l balsą įstaigos vedimo ir tvar-
•kymo reikaluose. Bet štai dar
bininkai ėmę ir sustreikavę. 

Darbininkų liudijimai. 
Tuo tarpu darbininkai pa

liudija, kad kompanija labai 
pigiai apmoka darbininkus. 
Su apturima už darbą užrno-
kestimi negalima pragyventi 
darbininkui su šeimyna. 

Joseph Kusek, darbininkas 
prie mašinų, sako, jog jis Me
Cormicko įstaigose dirba 7 
metus. Per paskutinius trejus 
metus jo moteris su trimis 
vaikais nekuomet neturėjo už
tektinai maisto. 

Kusek sako: 
* 'Pirmiau dirbdami mes nuo 

fctukių dienoje padarydavome 
$2.45. Kuomet gi panaikinome 
darbą nuo Stakių, mums savai
tėje buvo mokama po $21.50. 
Bet kompanija prie mūsų pri
statė pristavus, katrie nuolat 
mus spaudė dirbti sparčiau ir 
vikriau.'• 

Aišku, darbininkams strei
kuoti buvo svarbių priežasčių. 

10,000 darbininkų streikuoja. 
Darbininkai susirišę unija, ku
ri priguli prie Chicagos Dar
bo Federacijos. 

Chicagos gazo kompanija— 
Peoples Gas, Light & Coke Co., 
State Public Utilities komisi
jai išnaujo padavė prašymą 
leisti jai padidinti mokestį už 
gazą, pagaminamą žmonėms. 

Kompanija šiandie nuo žmo
nių paima 87c už tūkstantį ku-
biškų gazo pėdų. Nori gauti 93 
centus, i 

Miesto advokatai State Pub
lic Utilities Komisijai padavė 
prirodymus, jog kompanija ii 
su 87 centais gerą pelną pada
ro. Tad padidinimas mokes-
ties už gazą butų tik paprastas 
išnaudojimas žmonių. 

'HiiiiiiiiiHiinniimiiiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiisiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiUHiiiiinniimnn 

Nepaprastos Prakalbos! 
• '•• • i i , , 

Bus prakalbos parvažiavusių iš Europos pp. B. Mastausko 
ir K. česnulio. 

Šiandie, liepos 17 d., Roseland, UI., 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 taipgi dvie
jose vietose—šv. Mykolo parap., 1644 Wabansia ave., ir Nekal
to Prasidėjimo parap., Brighton Parke. Nedėlioję 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. 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN 0 * LAKE. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
PASTOS DARBININKAMS. 

Kiekvienam duodama 100 dol. 
daugiau per metus. 

PASPRŪDO TRYS 
PLĖŠIKAI. 

Paėmė daiktų vertės $70. 

Trys automobiliniai plėšikai 
dienos metu užpuolė jubilieri-
nę Heiman Jacobson krautuvę 
po num. 1618 W. Roosevelt 
road. 

Krautuvninkas su revolve
riu pakėlė kovą prieš plėšikus. 
Šitie paėmė $70 vertės daiktų 
ir bešaudydami pasprūdo au
tomobiliu. 

Krautuvininkas tvirtina, kad 
krautuvėje geležinė šėpa buvus 
a t idary ta . Oi tenai buvę $15,-
000 vertės akmenėlių. Bet plė
šikams nebuvę progos prieiti 
prie šėpos. 

BARTENDERIAI ATSISA
KO DIRBTI SEKMA

DIENIAIS. 

Chicagos pastos viršininkas 
paskelbė", kad pastos darbi
ninkams pakeliama užmokes
tis—kiekvienam po $100 per 
metus. 

Chicagos pastoje dirba 2,408 
klerkai ir 2,201 laišku išnešio
tojų. 

Dabar naujos algos jiems vi
siems taip nustatomos: 

Po $1,100 per metus 265 kler
kams ir 314 laiškų išnešioto
jams. 

Po $1,200 175 ir 49. 
Po $1,300 97 ir 75. 
Po $1,400 200 ir 67. 
Po $1,500 1,671 klerkams ir 

1,696 laiškų išnešiotojams. 

SUAREŠTUOTAS PA-
NAKTINIS. 

Detektivai suareštavo pa
naktinį James Olashine, 3708 
Wabansia ave., kuomet ji« su 
vagilių "tulžimis" mėgino įsi
laužti vienon vaistinėn, kuri 
jam buvo pavesta apsaugoti. 

Minėtas panaktinis nakti
mis saugojo krautuves ir san 
delius išlauko nuo Chicago 
ave. į pietus ligi upės ir nuo 
Wells gat. vakaruose ligi upės. 

Suprantama, daugiau jam 
nereiks but panaktiniu. 

PIRKO PINIGAMS DIRBTI 
MAŠINĄ.1' ( * • 

George Geonopolos, poolrui-
mio savininkas po num. 713 
So. Halsted gat.,.nuo dviejų 
apsukrių vyrukų pirko "ma
šina" pinigams dirbti. Užmo
kėjo $3,000. 

Vyrukams išėjus graikas įsi
tikino, kad "mašina" niekam 
verta. Pakėlė trukšmą. 

Policijai pavyko suareštuo
ti vieną apgaviką, kurį grai
kas pažino. Bet kitas "kup-
č i u s " su $3,000 nežinia kur 
pražuvo. 

K0R0NERI0 TEISMO IŠ
TARMĖS NETURI VERTES. 

So. Chicagos saliunų barten-
derių unija su saliuniirinkais 
turi padariusi sutartį sekma
dieniais nedirbti bartende-
riams. 

Taip buvo pirmiau, kuomet 
buvo pardavinėjama svaigalai. 
Bet šiandie pardavinėjama 
"near-beer'^ir kitokie mink
štieji gėrimai. Tad saliunai lai
komi atviri ir sekmadieniais. 

Bartenderiai todėl nutarė 
sekmadieniais nedirbti. 

Viršiausias Illinois valstijos 
teismas nusprendė, jog koro-
nerio teismo nusprendimai ne
turi jokios vertės kaip civilė-
se, taip kriminalėse bylose. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iŠ Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitoteų knygų. 
Pasinaudokite. 

Am. Liet. Tarybos atstovų 
prakalbos. 

Panedėlyje, liepos 14 d., 
School Hali svetainėje įvyko 
patrijotiškos pj'akalbos. Kal
bėjo Am. Liet. Tarybos atsto
vai: B. Mastauskas ir K. Čes-
nulis. 

Pirmiausiai gerb. klebonas, 
kun. A. Skrypko, prabylo į su
sirinkusius, supažindindamas 
kalbėtojus su publika. Po to 
išėjo kalbėti K. Česnulis, ne
senai pargrįžęs iš Europos, 
darbavęsis Lietuvos laisvės 
reikalais. Savo kalboje aiškiai 
išdėstė Lietuvos laisvės reika
lus, kaip ją kiekviena tauta, o 
ypač lietuviai brangina. 

Antroje dalyje savo kalbos 
p. K. Česnulis išpasakojo, kaip 
daug pasidarbavo ir darbuoja
si mūsų lietuvių katalikų dele
gacija čia, Amerikoje, ir tenai, 
Kuropoje, ir visą savo kalbą 
rėmė ant tikrų faktų. Taip-pat 
priminė, kaip mūsų tautinin
kai katalikų atstovus šmeižė 
ir purvino savo laikraščiuose 
visuomenės akyse. 

Pabaigus jam kalbėti rink
ta aukos Tautos Fondui. Su
rinkta arti 100 dol. Aukojusių 
vardai bus vėliaus pagarsinti. 

Paskui kalbėk p. B. Mas
tauskas. Jis iš kitos pusės 
daug naudingų žinių publikai 
suteikė. 

Žodžiu sakant, prakalbos pa
vyko. Žmonės jomis gėrėjosi, 
n;̂ s suteikė daug žinių apie tė
vyne Lietuvą. M. M. 

jo kareiviai: J. Viltraškis, J. 
Poška, P. Kišonas, A. Sutkus 
ir A. Rugienis, buvęs kuopos 
pirmininkas. Visų kareivių 
kalbos buvo gražios, įspūdin
gos ir visiems labai patiko. 

Paskutiniu kalbėtojum buvo 
kun. F. Serafinas. Jis aiškiai 
nupiešė lenkų slaptuosius ir 
viešuosius darbus ir kaip tie 
imperijalistai mano vėl lietu
vius vergijon intraukti. 

Programas užbaigtas tauti
niu himnu. Paskui žaista ir 
linksmintasi.. 

Ant galo, atgiedojus "Star 
Spangled Bauner/' visi pradė
jo skirstyties. 

Šis vakarėlis ilgai pasiliks 
dalyvavusiųjų atmintyje. 

Bravo 5-tos kuopos vyčiams! 
Daugiau tokių pasilinksmi

nimų! Jaunutis. 

MILŽINIŠKAS D IKN IKAC 
i U 
• eiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinii ^ ^ 

BENGIAMAS • 

Chicagos Labdarybės Sa-gos 
Nedelioj, Liepos-July 20 d. 1919 
National darže, Riverside, III. ĮŽANGA NEBRANGI. 

Jusų atsilankymas ant šio pikniko atneš dviguba naudą; vieną, kad Jus 
gražiai ir dorai laikų praleisite, o antrą, kad tuo pačiu kartu paremsite našlai
čius, kurie Jusų paramos laukia. Apart pikniko bus žymus kalbėtojas, kuris Jums 
labai plačiai paaiškins apie organizaciją. Nuoširdžiai kviečia1 visus Našlaičiai. i 

Į DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS VYČIUS. 

NORTH SIDE. 

L. Vyčių T)-ta kuopa surengė 
gražų šeiminisEą vakarėlį pa
gerbimui sugrįžusių kareivių 
iš S. V. kariuomenės. Žmonių 
atsilankė nemažai. Svečių iš 
kitų kolonijų ir-gi atsilankė 
gražus būrelis. 

A. Bacevičius, vakaro vedė
jas, atidaręs vakarą, pasakė 
įžanginę prakalbėlę. Po to su
sirinkusieji pradėjo užkan
džiauti. Dvi mergaiti, pasiren
gusi lietuviškai-tautiškais rū
bais, įteikė kiekvienam karei
viui po gyvą rožę. 

Visųpirma sulošta veikalėlis 
" D a i n i u s . " 

Po lošimui sekė duetas, kurį 
išpildė P. Maskolaitis ir A. 
Kupris, akomponuojant pija
mi vietiniam vargonininkui, 
B. Lauraičiui. Mišrus vyrų 
choras gražiai padainavo kele
tą dainelių. M. Pociūtė pa
skambino ant ptjano dvejais 
atvejais. 

Po to sekė kalbos. Scena bu
vo papuošta Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis, kurių tarpe 
buvo padėta Tarnystos vėlia
va su dviem auksinėm. žvaig
ždėm. 

Pirmas kalbėjo kun. F. Meš-

jo karės baisenybes ir iš kur 
karės paeina; jų pragaištingu
mą. Po klebono kalbos kalbė

si uomi gerbiamiems nariams 
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos 
pranešame, kad ketverge, lie
pos 17 d., 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėj, 
įvyks kuopos pusmetinis susi
rinkimas. Yra i labai svarbių 
klausimų del išrišimo, kaip 
tai, ateinančio, seimo reikale, 
rudens vakarų reikaluose ir 
daugelyj kitų. ,Tarp svarbes
niųjų yra klausimas suorgani
zavimo jaunųjų vyčiiĮ sky
riaus ir klausimas atgaivinimo 
senosios vyčių dvasios. 

Kaip visi gerai žinome, šiais 
metais mūsų kuopa pradėjo 
žlugti, mirti. O kas per prie
žastis, tai negalima žinoti. 
Susirinkimuose dalyvauja pen
kiolika, šešiolika ypatų ir vi
suomet tie patys. Rodos, kitų 
nei būti nėra. Ar tai galimas 
daiktas, kad mūsų kuopos na
rių skaičius butų taip staiga 
nupuolęs nuo viršaus šimto li
gi penkiolikos?... Jei taip, tai 
delkoT 

Brangus draugai ir draugės, 
tai mūsų paliko priedermė tą 
priežastį atrasti! O atradus 
priežastį, tai turime išvien 
ranka į ranką stoti darban, 
kad atgaivinus senovės dvasią, 
vienybę, draugiškumą. Mes bu
sime kalti, jei per mūsų apsi
leidimą kuopa mirs. Dėlto, 
draugai ir draugės, kam rupi 
musų organizacijos gerovė, 
stokime darban. Ateikime ant 
pusmetinio susirinkimo. Ap-
svarstykime ir išgvildenkime 
klausimus. O tai padarę, pa
matysime už katro galo grieb
tis, kad kuopą vėl sugrąžinus 
normaiin buvin ir ant kojų 
pastačius. 

Atminkime! Visa kuopos 
ateitis remsis ant šio pusmeti
nio susirinkimo! Prisiminki
me savo priedermes! Pradėki
me vėl darbuotis del tautos ir 
Bažnyčios! Raštininkas. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lletuvffl-

koa kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tėa, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 

k a u s k a s , k l e b o n a s . P a p a s a k o - abelnos istorijos, geografijos, politl-
k"raes ekonomijos pilietystės, dailia-
raaystėa. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
S po plotų: vakar* nuo 7:80 Iki 9 : t t 
3106 So. Halsted 8*.. Chicago, TJL 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiflifii iiiiiitiiiimti tif iiiiiiiiiiiiiitf itnatfiifitii^s 

SKAITYK DARBUS 
Lietuvos Amer. Pramones B-ves 

I 'I \> IL 

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

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

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

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

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

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios 
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etfc. 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. 

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. 

S 

Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite 
šiuo adresu: 

pinigus ir klauskite informacijų 

Lithuanian American Trading Co. 
i 112 N. GreeneSt, Baltimore, Md. i 
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F. P. BRADCHUL1S 

Lietuvii Advokatas 
Attorney at Law 

106 W Monroe, Oor. Clark 8t. 
Room IM7, Tel. Gentimi 130 

CHIOAGO, ILLIHOI8 
Gjrv.: 8113 80. Halsted Street 

Telefonu Yards 1390 
0 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatant iems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengrvu išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas" Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro plaee 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., 
3327 Union Avenue. 

P. Baltutis, Rast., B. Sckleckis, Iždin.. 
3261 So. Halsted S t. 8425 Auburn Avenue. 

DIDŽIAUSIA Į lETUYIŠKA KRAUTUVE CHICA80JE 

PRAKL QUBEN KONCBHTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš 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 
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