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METAI-VOL. IV. No. 172 

Ekspliodavo orlaivis; žuvo 
U žmonių 

26 ŽMONĖS SUŽEISTA KRI-1 bankos stiklinio stogo, Jack 
TUS DEGANČIAM 

ORLAIVIUI. 

Vakar ryte (liepos 21 d.) di
dokas orlaivis, pavadintas 
"Wingfoot Express No. 471 ," 
pakilo iš White City ir pa
lengva nuskrido į Grant par
ką. Tai buvo pirmoji orlaivio 
kelionė. VVhite City kompanija 
tikėjosi su tuo orlaiviu pada
ryti daug sensacijų Chieagai, 
na, ir pasipelnyti. ] Oran t par
ką orlaiviu buvo nuskridę keli 
žmonės. 

Vakare tuoj. prieš penkias, 
kuomet vidumiesčio gatvėse 
yra didžiausias judėjimas, or
laivi- su keliais pasažieriais 
pakilo iš Grant parko skristi 
atgal į White City. 

Tšpradžių viskas gerai sekė
si. Pakilus jam ant miesto ir 
pasukus AVhite City šonan, 
staiga milžiniškam gazo maiše 
pasirodė dūmai ir akimirkoj 
mničas užsiliepsnojęs krito su 
savo mašinomis ir žmonėmis 
ant Tllinois Trast & Savings 

son boulv. ir La Salle gat., kur 
tuo metu dirbo daugelis jau
ny vyrų ir merginų. 

Krintant sutruko orlaivio 
kubilas su gazoliną. Šita pasi
liejo ant bankos stogo. Maši
nos per stiklinį stogą ūžtelėjo 
darbininku tarpan. Ofise pa
kilo gaisras. 

Pasekmėje žuvo 9 bankos 
darbininkai ir darbininkės ir 
du orlaivio pasažieriu. Kiti 
orlaiviu keliaujantieji žmonės 
suspėjo nusileisti žemyn su 
speeijaliais skėčiais, (parachu-
tais), kuomet pamatė neišveng 
tina pavojų. 

Vidumiestyj toji nelaimė pa
kėlė baisiausį trukšmą. 

Šiandie daromi tardymai. 
Pasakojama, kad nelaimę pa
kėlė orlaivio mašinisto neat
sargumas. Neatsargiai apsieita 
su aliejumi. Nepagalvota apie 
ž mon i ų gy vasč i ų brangumą. 
Tik dolieris užvislabjaus bu-
\ o garbinamas. 

Sužeistų busią apie 30 žmo-
niu. 

RASINĖS RIAUŠĖS WA-
SHINGTONE. 

Daug sužeistų juodukų guli 
ligoninėse. 

Washington, liepos 22. — 
Praeitą šeštadienį čia karei
vių, jurininkų ir civilių govė-
da inėjo nigerų apgyventon 
miesto dalin (pietvakarinėn) 
su tikslu surasti vieną juodu-

KAIZERIS BUSIĄS TEISIA
MAS LONDONE. 

Taip sako Anglijos premjeras. 

Londonas, i iepos 23. —Par
lamente kalbėjo premjeras 
Lloyd George* J is pasakė, kad 
visokia kritika apie teismą 
buvusio kaizefio Londone yra 
be jokio pamato. 

Karės autorius, sakė prem-

28,000 DARBININKŲ NU
BALSAVO STREI

KUOTI, 

ką, kurs buvo užpuolęs baltą: 
moterį. jeras, negali but teisiamas 

Suprantama, tai govėdai ni-
geriai pasipriešino. Iš to pa
kilo muštynės ir pagaliaus 
riaušės. 

Dabar rasinės riaušės kuo
ne kas naktis atsikartoja. Po
licija neįstengia suvaldyti 
baltųjų. Daugelis nigerių ap
mušta ir nugabenta į ligoni
nes. Pora jau nužudyta. 

Indomiausia tas, kad baltų 
žmonių govėdai vadovauja 
buvusieji kareiviai. Pavarto
jami pagaliai, akmenys ir ply
tos. Svarbiausias argumentas 
ir ginklas—tai kumštis. 

BOSTONE PASIBAIGĖ 
STREIKAS. 

HONDURASE PASKELBTA 
KARĖS STOVIS. 

»kur kokioj neutralėj šalyj, bet 
tik ten, katra šalis yra pa
kėlusi buvusios karės baise
nybes. Bus teisiamas Londone, 
nežiūrint tuščių pasipriešini
mų. 

Vienoj rasėj trys tautos. 

Vienoj rasėj tris tautas su
rado premjeras Lloyd George 
kalbėdamas apie Airijos rei
kalus. 

J i s sakė, kad airiai negali ! a n t viršutinių geležinkelių. 
svajoti apie pilną nepriklau- Darbininkai laimėjo 62 centu 
somybę. Nes tarpe pačių ai- valandoje ir 8 valandų darbą 
rių nėra sutikimo. Airių ra- dienoje, 
sėje yra trys tautos, turinčičos p i r m s t r e i k o d a r b i n i n k a i 

BUS SUMAŽINTAS KABI-
NETO NARIŲ SKAIT

LIUS. 

Gen. Smuts išeis iš kabineto. 

Londonas, liepos 22. — Dai
ly Express praneša, jog Ang
lijos premjeras Lloyd George 
sumažins savo kabineto narių 
skaitlių ligi 12, taip kaip yra 
buvę pirm karės. 

Iš kabineto išeis: vice-gra-
fas Milner, gen. Smuts, A. H. 
Illingvrortb ir Artliur J . Bal-
t'our. 

Milner ir Smuts yra minis-
teriai be portfelių. Illingworth 

ARŠĖJA RASINĖS RIAU
ŠĖS WASHINGTONE. 

Washington, liepos 22. — 
Hondūras respublikos valdžia 
paskelbė karės stovį visoj ša
lvį. Valdžia susekusi suokai-
biavimą nuversti dabartinę 
valdžią. 

Departamentas pareikal*vo 
daugiau apie tą informacijų. 

NORIMA PAIMTI KARA
LIAUS ŽEMES. 

4 žmonės nužudyta; dešimtys 
sužeista. 

Washington, liepos 23. — 
Cia rasinės riaušės ne tik ne
apsimalšina, bet dar aršėja. 
Ligi vakar dienos 4 žmonės 
nužudyta ir daugelis sužeista, 
kaT-kurie mirtinai. 

Apie 200 kareivių, jurinin
kų ir civilių uždaryta polici
joj nuovadose už dalyvavimą 
riaušėse. 

Berne, liepos 23. — Naujoji 
Bavarijos valdžia veda tary
bas su Šveicarijoj gyvenan
čiu buvusiu Bavarijos kara
lium Liudviku. Bavarijos val
džiai norisi legaliu keliu at
gauti karaliui priklausančius 
žemės plotus ir tuos priskirti 
prie viešpatijos nuosavybių. 

Buvusiam karaliui, sakoma, 
valdžia skirianti vieną pilį, 
kuriai nepaliečiamybė bus ap
drausta. 

Svarbiausias reikalavimas — 
v pripažinti uniją. 

A. f A-

Youngstown, Ohio, liepos-23 
—Šito apskričio geležies ir 
plieno dirbtuvių 28,000 darbi
ninke nubalsavo pakelti ge-
neralį streiką ir priversti 
kompanijas pripažinti darbi
ninkų uniją visose geležies ir 
plieno dirbtuvėse. 

Darbininkai laimėjo 8 vai. dar
bą dienoje. 

Boston, Mass., liepos 22. — 
• Pasibaigė darbininku streikas 

skirtingą religiją, tempera
mentą ir pažiūras. 

Todėl tokiai rasei yra tin-
kiamiausia savyvalda. bet ne 
nepriklausomybė. 

uždirbdavo 48c. valandoje ir 
reikalavo 731/2<?- valandoje. 

PRALAIMĖJO PROHIBICI 
JONISTAI. 

Kongresas leidžia namie lai
kyti svaigalus. 

ATAKUOJAMAS FARMŲ 
PASKOLOS ĮSTATYMAS. 

Washington, liepos 23: — 
Kongreso probibicijonistai at
stovai taip toii buvo nuėję, 
kad jie buvo padavę sumany
mą uždrausti svaigalus laiky
ti visuose privatiniuose na
muose. 

Tame klausime buvo ve
damos ilgos diskusijos. Sekė 
smarki kova. Galų-gale pra
vesta balsavimas ir probibici
jonistai pralaimėjo. Apdraus
ta privatinių namų nepaliečia
mybė. 

Kansas City, Mo., liepos 22. 
—Kansas City Title and Trust 
CW direktorius* advokatas 
Smith, Suv. Valstijų distrikto 
teisme užvedė bylą, kurioje 
atakuoja federalį farmų pasko
los įstatymą. Sako, jog tasai 
įstatymas yia priešingas ša
lies konstitucijai. 

Ona Kvedaravyčiute 
vienuolijoje 

Sesuo Marija Klementina 
paeinanti iš Mt. Carmel, Pa., priklausanti prie Šv. Ka
zimiero Kongregacijos, sirgusi per du metu, nesisky
rė su šiuo pasauliu liepos 21 d., 1919 m., Senu >on'e, 
Pa., pergyvenusi 25 metus. 

R. I. P. 

Stockyardų Darbininkų 
Reikalavimai 

REIKALAUJA DIDESNĖS 
UŽM0KESTIES; TRUM

PESNIŲ DARBO VA
LANDŲ. 

abejonės), tuomet kompanijos-
turės gauti augštesnę mokestį 
nuo publikos. 

Komisijos nariai, tardamiesi 
su unijos ir kompanijų atstį? 
vais, nepamirš prisiminti pa
brangusio pragyvenimo ir ki
tų aplinkybių, surištų su tranS^ 
portacijos klausimu. 

Majoro paskirtoji komisija 
veiki atsk^iai. 

NĖRA PRASIŽENGIMO 
VOGTI DEGTINĘ. 

Toledo, O., liepos 21.—Aną 
dieną teisman atvesta Helen 
Lezic, kaltinama pavogime 25 
kvortų degtinės. 
ji Teisėjas Gosliife kaltinamą
ją paliuosavo. v Sakė, degtinė 
nėra jokia nuosavybė ir už tos 
pavogimą negali but bausmės. 

Juodieji žmonės kaip gyvi 
yra generalis postmasteris G i j g m a s į i r neužsileidžia baltie-
Balfour yra užsienių reikalų*1

8įems# Policija turi pasigami-
ministeris. j misi kulkasvaidžhj ir kitokių 

Pirmiausia, sakoma, bus p abuklų prieš riaušininkus, 
panaikintas, taip vadinamas! A n o m i s d i e n o m i s b a l t i e j i 
karės kabinetas, kurs karės p i r m u t m i a i l l ž p u i d i l l ė j 0 d o 
mėtu buvo sudarytas. duosius. Bet dabar tą daro 

Gen. Smuts, sakoma, pirm j u o a i e j i J i e g m k l u o j a s i > t e l . 
kiasi į būrius ir užpuola bal-

PAKELTA PROPAGANDA 
NEGABENTI NAMO ŽU
VUSIŲ KAREIVIŲ 

LAVONŲ. 
Sakoma, tegu tie lavonai ilsisi 

Prancūzijoje. 

to kabineto perorganizavimo 
rezignuosiąs. Jo rezignavimas tuosįu

c
s 

yra surištas su jo memoran
dumu apie peraštrias taikos 
sąlygas vokiečiams. Gen. 
Smuts pažymėjo, kad dabarti
nės talkininkų taikos sąlygos 
pasmaugs Vokietiją ekonomi
niai. Ir iš to nebus jokios nau
dos talkininkams. 

Tasai memorandumas kituo-
met buvo pakėlęs sensaciją. 

Gi Balfouro pasitraukimas 
bus didelis nuostolis pačiam 
premjerui Lloyd George. 

BELGIJA PRADĖS PREKY
BĄ SU VOKIETIJA. . 

Brusselis, liepos 22. — Bel
gijos vyriausybė nusprendė 
atnaujinti prekybą su Vokieti
ja. Tuo tikslu bus paskelbtas 
laikinas tos prekybos patvar
kymas. 

Washington, liepos 22. — 
Kongreso militarinių reikalų 
komitetas ir karės departa
mentas pakėlė propagandą, 
kad negabenti Amerikon žu-

Jei riaušės nepasiliaus, so- v u s į ų Prancūzijoje ameriko-

vonai butų pargabenami na- Jei sumanymas bus priimtas, 
mo, ilgą laiką visą šalį pa
liestų gedulybė. Daugelis žu
vusių kareivių giminių išreik
štų kartų nepasitenkinimą, 
kuomet nesulauktų. lavonų. 
Pakiltų šalyje didis susikrim
timas, nesmagumai, bereika
lingi rugojimai. 

" T a i butų tikras šaliai prie
puolis." 

Prancūzai priešinasi. 

stinėje gali but paskelbtas 
karės stovis. 

Tarpe nužudytų yra vienas 
miesto detektivas. Keli detek-
tivai ir poliemonai sužeista. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI NEPA
LEIDŽIA ŠVEDŲ. 

Gal suareštuos ir kitų šalių 
žmones. 

bolševikai ten suareštuosią ir 
kitų š&lių atstovus. 

Sekretorius Baker pranešė 
militariniam komitetui, kad, 
jo nuomone, kareivių lavonų 
grąžinimas pakels abelną ne
pasitenkinimą, kuomet per 
neatsargumą vieni-kiti namiš
kiai susilauks ne savo karei-

priežasčių. Kai-kurios gana vio lavono. 
Gi tokie atsitikimai galimi, 

nežiūrint nuodugniausio in-

niškų kareivių lavonų. Sako
ma, tegu jie ten ilsisi, kur jie 
šiandie yra palaidoti ir kurių 
kapai prancūzų apsaugojami 
ir gerbiami. 

Tam tikslui yra daugelis 

svarbios. 

Pakiltų abelna gedulybė. 

Aną dieną diskusuojant tą 
klausimą kongresmanas Gree-
ne štai kaip atsiliepė. 

"Kai-kurių kareivių lavonų 
negalima surasti. Kiti į ato
mus sudraskyti smarkiai eks-
plioduojančių medžiagų. To
kių kareivių liekanos nebuvo 

Stockholmas, liepos 22. — 
Bolševikų valdžia Petrograde 
atsisakė paliuosuoti penkis su
areštuotus Švedijos pasiunti
nybės narius. 

Švedijos užsienių reikalų 
ofise tvirtinama, kad, turbūt, [surankiotos. J ie pažymėti mi

rusių tarpe. 
" J e i žuvusių kareivių la-

dentifikavimo ir paskirstymo 
dešimčių tūkstančių lavonų. 

Toliaus karės sekretorius 
pažymėjo, kad lavonų gabeni
mui priešinasi pati Prancūzi
jos -;, riausybė. Ta vyriausy
bė ragina Amerikos vyriausy
bę pamesti sumanymą gaben
ti žuvusių kareivių lavonus sa
vo šalin. 

Prancūzijos senatui paduo
tas tuo tikslu sumanymas. 

tuomet po karės per sekančius 
trejus metus bus uždrausta iš 
Prancūzijos paimti bile kat
ros šalies žuvusių kareivių pa
laikus. Sumanymas palies 
ne-tik kareivius, bet ir visus 
kitus žmones karės metu žu
vusius ar mirusius Prancūzi
joje. 

Nacijonalės kapinės. 

Karės departamentas turi 
sumanymą, kad kongresas pa
skirtų reikalingą sumą pini
gų įsteigti Prancūzijoje naci
jonalės S. Valstijų žuvusiems 
kareiyiams kapines. Tos kapi
nės turėtų but pašvęstos ir a-
nose pastatydintas atminimo 
muzejus. 

Į tas kapines butų sutraukti 
iš daugelio vietų kareivių pa
laikai. Namiškiai ir giminės 
tokiose kapinėse matytų dau
giau pagarbos savo kareivių 
palaikams. Amerikos keliau
ninkai prie kiekvienos progos 
aplankytų tas kapines. Gi 
prancūzų vyriausybė užtik
rintų kapams nepaliečiamybę. 

Pirmiau ir pats karės depar
tamentas stovėjo už gabenimą 
namo lavonų. Bet šiandie nuo
monę atmainė. 

Stockyards Labor Council 
(gyvulių skerdyklų darbo ta
ryba) vakar nusprendė, kad 
visiems skerdyklų darbinin
kams butų padidinta užmokes
tis 30 nuošimčių ir įvesta 44 
valandos darbo savaitėje. 

Šitas reikalavimas skerdyk
lų kampanijoms bus įaduotas' 
taip. velkiai, kaip veikiai aną 
patvirtins unijų viršaičiai. 

Bus pareikalauta, kad pa
prastam darbininkui butų mo
kama mažiausia 70c. valando
je. Šiandie tie darbininkai Aną dieną Cliicagos miesto 
gauna 421

/4c valandoje su; tarybos susirinkime majoras 

TIK VYRIAUSYBĖ GALI 
SUMAŽINTI MAISTO 

KAINAS. 

Taip tvirtina miesto majoras 
Thompson. 

$2.00 bonusu kas savaitė. Tas 
padaro išviso 461/2C- valando
je. 

Augščiausia gi užmokestis 
kitiems darbininkams busianti 
$1.05 valandoje. 

Darbininkų reikalavimai pa
lies visas skerdyklas, kaip di
džiules, taip ir mažesniąsias. 

VALSTIJOS KOMISIJA TA 
RĖSI SU GATVEKARIŲ 

DARBININKAIS. 

šiandie bus išklausinėti kom
panijų atstovai. 

State Public Utilities komi
sija vakar prie uždarytų durių 
turėjo konferenciją su gatve-
karių darbininkų unijos atsto
vais. 

Niekas nežino, kas jų buvo 
diskusuojama, kas buvo apta
riama ir kokie klausimai buvo 
statomi unijos atstovams. 

Šiandie, liepos 22 .d., ta ko
misija turės taippat slaptą 
konferenciją su' gatvekarių 
kompanijos atstovais. Bus ten 
ir darbininkų unijos atstovai. 

Komisijos pirmininkas 
Dempcy pranešė, kad išklausi
nėjimai prasitęsia kelias die-

Thompson pranešė, jog mies
to administracija nieko negali 
padaryti prieš begalinį pragys 
venimo brangimą. Sakė, jog 
brangenybę gali sumažinti tik 
baudžiant kalėjimu profiteri-
ninkus ir augštų kainų nus? 
tatytojus ir susiaurinant ga
benimą maisto į užsienį. 

Ir tai visa priguli ne nuo 
miesto, bet nuo pačios šalie* 
vyriausybės, nuo kongreso. 
Tik kongresas gali sutvarkyti 
žmonių išnaudotojus ir 
skriaudėjus. 

Kad tą tikslą atsiekti, gy
ventojai patys privalo tuo n 
kalu kreipties kongresan 
pareikalauti kuoveikiausio 
maisto kainų sutvarkymo. 

Miesto tarybos nutarimai: 

Pastarajam susirinkime Chi~ 
cagos miesto taryba štai j H 
nusprendė: 

Visi miestiniai darbininką? 
privalo gyventi miesto ribos 

Rudeniniuose balsavimu* 
balsuotojams padėti klausimjj: 
reikale padalinimo miesto . 
50 wardų vietoje 35. 

Uždėti mokestis už u ž l a i k ė 
mą aiskrimo užeigų nuo $*2§ 
ligi $500. 

Pravesta ir kiti mažėju 
svarbos parėdymai. nas. Gi viešėji išklausinėjimai 

įvyksią tifc leidus pačiam gu-j Taryba buvo laukus, kad 
bernatoriui. majoras paskirs maisto komį-

Toliaus komisijos pirminin- siją. Bet jis to nepadarė. Ma=: 
kas pažymėjo, kad komisija j joras pažymėjo, jog tos k o m t 
pasirengusi ginti gatvekarių sijos darbas butų veltus. Nes 
ir viršutinių geležinkelių kom
panijų poziciją. 

Tas reiškia, kad jei darbi
ninkams bus padidinta užmo
kestis (gi apie tą negali but 

miestas neturi autoriteto tvar^ 
kyti maistui- kainas. Gali kak 
nas tik nurodyti. Bet tie vie
ni nurodymai be jų pildymo 
kam čia gali but naudingi. 
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Bažnyčios, Kalėji
mai ir Saliunai. 

Aną dien parašėme, kad p. 
Žemaitė buvo žymiausia kal
bėtoja tame susirinkime, ku
rio tikslas buvo įkurti neza-
ležninkų parapiją West Side-
je. "Naujienoms" mųs pami
nėjimas nepatiko. Užtatai jos 
bando mus erzinti rašydamos: 

"Kas tai pasakęs, kad 
pagal bažnyčių, saliunų ir 

. kalėjimų didumą ir skaitlių 
galima spręsti apie gyveih, 
tojų kultūrą. Jeigu prie 
"Draugo" minimų 400 saliu
nų da pridėti apie 10 lietuviš
kų bažnyčių su jii vienuoli
ja, tuomet ištikro lietu
viams pasigirti negalima." 
"Naujienos" kukliai išsita

rė: "Kas tai pasakęs." Pasa
kiusio vardo jos neminėjo. 
Bet kito tokio nėra, kuris ga
lėtų bažnyčias statyti vienon 
eilėn, tik "Naujienos". Jos 
pasakė ir atsikartojo. 

Tečiaus bažnyčių ir saliu
nų skirtumą "Naujienos" ži
no gerai. Saliunus jos sąžinin
gai garsindavo, o kataliku 
bažnyčias visuomet peikdavo. 

Toliau "Naujienos" prane
ša priežastis del kurių p. Že
maitė prijaučia nezaležnin-
kams. Tarp tų priežasčhj pa
minėta, kad ji ecant liberalė. 
Tai vis-gi naujiena patirti, 
kad p. Žemaitė yra liberalė. 
Mes žinome, kad liberalais va
dinasi tie ekonomistai, kurie 
griežtai pasmerkia socijaliz-
mą. Mums rodėsi, kad p. Že
maitė to nedaro. 

Nezaležninkams parapiją 
rengiant prakalbą sakė taip-gi 
"Naujienų" bendradarbis p. 
Karalius. Kas žin ar ir jis li
beralu tapo? 

Tas vyras rūpinasi, kad jo 
kuriamoje bažnyčioje galima 
butų garbinti ir velnią. 

Pripažįstame, kad tos rų-
šies "bažnyčias*' galima sta
tyti vienon eilėn su saliunais. 
Tik kol kas Chicagoje dar nė
ra dešimties tokių "bažny
čių". Jei apšvieta eis į lietu
vius iš "Naujienų", o ne iš 
vienuolyno, tai "bažnyčių", 
garbinančių velnią bus apie 
dešimtį. Tada ir kalėjimų 
prireikė s daugiau. 

tliuilllllllllimilllllilllllllllllllltlllllllllll) 
PIRKITE KAEĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.3.S.). 
UlHUUHIUaUUUItllUlliHllllUIIUIUIIII»l 

Streiklaužiai. 
Žmonių budo skirtumas pa

sirodė pirmųjų tėvų pirmuo
se dviejuose vaikuose Kaine 
ir Abliuįe. Jaunesnysis Ablius 
buvo augštų jausmų žmogus, 
o vyresnysis dainas buvo že
mų norų pilnas ir sugedusios 
širdies asmuo. 

Tas budo skirtumas maty
tis žmonėse visur ir'visada. 
Ypatingai jis tampa aiškus, 
kada užeina kokių nors stam
besnių atsitikimų. 

Dabar Amerikoje, ypač Chi
cagoje, darbininkų minios sta
to reikalavimus darbdaviais 
ir tuos reikalavimus paremia 
streikais. Ta priemonė pa
tiems darbininkams brangiai 
atseina, nes reikia būti be už
darbio visu streiko laiku. Au-
gšto budo darbininkai kant
riai atkelia šitą sunkenybę, 
suprasdami visuomenės naudą 
ir savo ateitį. 

Bet iš didelės daugybės 
darbo žmonių atsiranda juokis 
-tokis skaičius kainiškos šir
dies asmenų. Kainas mokėjo 
augštą aukavimo veiksmą 
taip sugadinti, kad išrodė, 
buk ir jis aukoja, ištiesų gi 
buvo, kad jis tik pasilengvi
no sudegindamas nereikalin
gus grūdus. Tai-gi ir dabar i3 
tarpo daugelio pildančių dar* 
bininkišką discipliną atsiran
da kaikurių mokančių gražiai 
pašnekėti apie streiką, o pa
tamsiais, patvoriais, ar pau
piais slenkančių į dirbtuvę su 
tikslu pelnyti keletą dolierių 
viršaus. 

Tie streiklaužiai nežiūri, 
kad jų pelnas yra jų brolių 
pražūtis. Jie negali to nei su
prasti, nes žemą jų širdis nie
ko nemato viršaus per savo 
naudą, nors ta nauda labai ne
pastovi.^ 

Kaip judošius ir visi švent
vagiai užsipelnė viso pasaulio 
paniekinimą išnaudodami 
šventus daigtus savo žemiems 
tikslams, taip streiklaužiai 
išnaudoja brolių darbininkų 
upo pakilimą savo šlykščiam 
pelnui. Judošiui prisėjo pasi
karti. Ir streiklaužiams daž
niausiai priseina turėti nuos
tolių daugiau negu jie pelnė 
visu savo ženni apsėjimu. 

Nenori pasišventimo 
suprasti. 

"Naujienos" teikėsi "Drau
gą" savų abejonių žiupsniu 
pavaišinti. "Draugas" rašė a-
pie pasišventimo dvasią pas 
katalikus ii* nurodė, kur pas 
katalikus pasišventimo pa
vyzdžių ieškoti. Nurodė vie
nuolijas, mokyklas ir labdary
bės įstaigas. "Naujienos" pa
abejojo. Jos tvirtina, kad tos 
katalikų Bažnyčios pastangos 
ne iš noro gerą daryti, bet iš 
baimės ir reikalo. Esą, Baž
nyčios priešų yra daug ir kad 
katalikai galėtų atsilaikyti, 
jie priversti organizuotis, ro
dyti pasišventimo. 

"Naujienos" vieną neuž
ginčija: -kad vienuolijon eiti, 
labdarybę atlikti reikalinga 
pasišventimo ir kad jo pas 
katalikus apsčiai, yra. Tik jos 
rodomąjį pasišventimą moty
vuoja kuo kitu, negu mes. Jos 
net tų panelių apgailestauja, 
kurios Dievui tarnavimą vie
nuolijoj pasirenka. Esą, jąs 
prikalbina, o po tam jos var
gsta visą amžį, gėdydamos iš 
vienuolyno išstoti. 

Bet kokį kitokį išrokavimą, 
negu gerą daryti turėjo tie 
senovės Paryžiaus vienuoliai, 
kurie pirmieji buvo organi
zuotais ugnegesiais? Ką ome
nyje turėjo ir turi tie vienuo
liai ir vienuolės, kurie ligo
nines steigia, pavargėlių ir 

A. L. T. Atstovo Europoje, 
B. F. Mastausko Raportas* 

(Tąsa). 
Klimas. 

Apie tą patį laikui atvyko ir 
Klimas. Jis yra etnografijos 
ekspertas Lietuvių klausimuo
se ir jis praverčia visą savo 
laiką ofise darbais. 

Vėliaus atvažiavo Norus ir 
kaip jis, taip ir Galvanauskas 
buvo priimti į komisiją. Ištik-
rųjų, aš jau pirmiau telegra
mų buvau pataręs Lietuvos 
premjerui Šleževičiui, tuojau 
atvažiavęs į Paryžių, kad sių
stų įgaliojimą p-ui Galvanaus
kui, kad mes galėtume turėti 
nors vieną oficijalį Lietuvon 
atstovą Paryžiuje. Būdamas 
Amerikos pilietis ir norėda
mas išsisaugoti komplikacijų, 
aš patariau Šleževičiui, kad 
jeigu jis nepasitiki Galva
nausku, tai lai prisiunčia man 
laikiną ingaliojimą. Tečiau to 
jam neprisiėjo daryti. 

Misijos Personalas. 
Kuomet Lopatto atvažiavo, 

jis taip-pat buvo paskirtas 
prie Misijos narių. Taigi Mi
sijos personalas tapo: 

Valdemaras, pirm.; 
Galvanauskas, kasininkas; 
Klimas, sekretorius; 
Yčas, Norus ir Lopatto 

Misijos nariai. 
Mastauskas, patarėja; 
prie Lietuvių Komisijos 
Taikos Konferencijoje. 

Bet aš prašiau, kad jie ma
no vardo neskelbtų, del prie
žasties, apie kurią viršui mi
nėjau. 

Amerikos pagelba. 
Su Prezidentu atvažiavo 

Creel, pirmsėdis Committee 
on Public Information, Prof. 
Lordas, Dr. Mezes ir Capt. 
Lipman. Apie dvi savaiti po 

jų atvažiavimo, buvo išgauta 
] audijencija su Prezįdentu. 
Prezidentas tarė, kad jis ne
užmiršo, ką yra jau mums sa
kęs Washingtone, kad jis at
simena, ką jis yra rašęs Cree-
liui link Lietuvos neprigulmy-
bės, ir kad jis yra pasiryžęs 
remti mūsų reikalavimus pil
nai, kuomet pasitaikys pro
ga. 

Aš mačiausi su Lansingu ir 
pulkininku House keletą sy
kių. Susitikdavau Lansingo 
anūką, kuris buvo Berne, be
veik kasdieną. 

Be to viso, aš praleidau 
daug laiko laivyno skyriuje, 
kuriuo direktorium buvo ad
mirolas Benson. Jam buvo pa
vesta surinkti visas datas aP-
pie uostus, o kadangi Lietuvai 
būtinai yra reikalingas uostas, 
tai mes ypatingai varėmes 
už Klaipėdą ir Nemuno upę 
su jos įtaka. Tą darbą vedė 
Capt. McNamee. Ir visos da
tos, kokios buvo galima gau
ti, buvo jam suteiktos. 

Prancūzų Militarė Misiją 
Lietuvoje. 

Kuomet Prancūzų valdžia 
nusprendė siųsti militarę mi
siją į Lietuvą, jie pakvietė 
mane su jais važiuoti, kad pa
daryti didesnį įspūdį Ameri
kos valdžiai link lietuvių Lie
tuvoje. Aš padaviau oficijalį 
prašymą, kad mane leistų su 
tąja misija į Lietuvą važiuoti. 
Valstijos Departamentas savo 
atsakyme man pranešė, kad 
man išvažiavimas iš Pary
žiaus, del mano žinojimo lie
tuviškų reikalų, butų labai 
apgailestaujamas, ir jie man 
pranešė, kad Amerikos misi
ja greičiaus bus Lietuvoje, ar-
l>a jei ne greičiaus, tai tuo 

našlaičių namus užlaiko, jeigu 
ne žmonėms gerą, o Dievui 
malonų darbą daryti! Mato
mai "Naujienų" redaktorius 
nežino visų vienuolių gerų at
liktų ir dabar atliekamų dar
bų. Jis nežino nei dvasios tų 
vienuolių, misijonierių ir vi
sos katalikų pasišventėlių ar-' 
nujos, kuri ir vargą, ir nema
lonumus, ir persekiojimus pa
siryžusi yra nukęsti tarnauda
mi saviems idealams. Jei jis 
arčiau pažinotų, matytų kiek 
pas juos savęs išsižadėjimo, 
kantrumo Dievui patinkamą 
darbą varyti. Žinoma, ne sa

vo* ne Bažnyčios priešų dides
nei garbei, bet Dievo ir kata
likų Bažnyčios garbei ir žmo
nių gerovei. 

Gali "Naujienos" tuos pa
sišventėlius apgailestauti. Bet 
savo pasirinkimo neapgailes
tauja tie, ką žemiškųjų išro-
kavimų ir garbių išsižada. Jie 
džiaugias ir saldina savo že
mės kelionę tikėjimu, kad jie 
gerą,daro, kaip Kristus ir Jo 
Bažnyčia mokina. Jeigu ką 
jie apgailestauja, tai "Nau
jienų" redaktorių ir jo vien
minčius, kad pas juos to tikė
jimo nesiranda. 

pat laiku, kaip ir Prancūzų 
misija. v 

Prašymas Anglų vaidilos pa
skirti Tarpalijantinį Ko

mitetą. 

Visu tuo laiku aš spaudžiau, 
kiek galėjau, Prof. Lordą ir 
Anglų vyriausybės atstovą 
Sir Esme Howard, kad logiš
kas dalykas butų, kad jie nu
skirtų tarpalijantinį komitetą, 
tokį pat, kokį jie yra nuskyrę 
Lenkijai. Toks komitetas prak 
tiškai labai palengvintų dar
bą Lietuvių atstovams, nes ta
da jie turėtų reikalą tik su 
vienu komitetu, o tas komite
tas duotų savo rekomendaci
jas Tarybai iš dešimties, kaip 
kad buvo tuo laiku, o vėliau 
permainytai į Tarybą iš ketu
rių. 

Amerikos Misija Lietuvon 

Iš pradžios bile koki petici
ja į Taikos Konferenciją tu
rėdavo būti parašyta dviejose 
kalbose ir reikėdavo jos turė
ti apie šimtą kopijų. Jeigu 
Lietuviai norėjo, kad kiekvie
nas, kuriam reikalinga, tik
rai gautų vieną kopiją, tai 
būdavo geriausiai nunešti tas 
kopijas asmeniškai, nes gene-
ralįs sekretorius gali padaryti 
klaidą ir tie žmonės, kuriems 
ypatingai toji kopija reika
linga buvo induoti, gali visai 
jos negauti. Taigi, tarp-alijan-
tinė Komisija buvo labai rei
kalinga. Prof. Lordas padavė 
tą patarimą prezidentui. Pre
zidentas per klaidą, kaip man 
vėliau buvo pranešta, vietoj 
paskirti tarp-alijantinę komi
siją, įsakė, kad Amerikos mi
sija butų pasiųsta į Lietuvą ir 
į Baltiko Provincijas, inimant 
Finlandiją. 

Amerikos Misijos į Lietuvą ir 
Baltiko Provincijas 

Personalas. 

Valstijos Departamento pa-
' rinktųjų žmonių vardai buvo 
man inteikti ir kuomet aš pa
mačiau, kad toje komisijoje 
nebuvo nei vieno lietuvio, aš 
ėjau prie pulkininko Green, 
kuris tai misijai vadovavo ir 
aiškinau jam svarbumą lietu
vio toje komisijoje, ypatingai 
tokio, kuris kalbėtų rusiškai 
ir lenkiškai. Jis prašė manęs 
nurodyti tokį žmogų ir aš pa
tariau Korp. Šaliuną iš Cen
zūros Biuro į Amerikos Ko
misiją, prie kurios jis buvo 
laikinai priskirtas ir su kuria 
jis iškeliavo Lietuvon. Taip 
bedirbant atvažiavo ir Valde
maras, Yčas, Norus ir Lopatto 
į Paryžių. 

Geras prietelius ir Lietuvių 
Laisvės rėmėjas, p. Irtfin, at
važiavęs į Paryžių, gyveno 
drauge su Hooveriu ir, supran 
tama, aš nepraleidau progos 
jo nepaprašęs, kad pašelpa 
butų siunčiama į Lietuvą ir 
p. Hoover'is prižadėjo mano 
prašymą išpildyti. Pirmiausia 
pasiuntė Kapitoną Miller (lie
tuvių daktarą iš Pennsylvani-
jos), vėliaus jis prisakė, kad 
vienas žmogus iš jo misijos 
Varšavoj važiuotų į Lietuvą 
ir ištirtų dalykų stovį. Po tam 
jis telegrafu įsakė važiuoti 
dviem vyram, kurie tuo laiku 
buvo Danzinge. 

Dar vėliaus, man raginant, 
pasiuntė kitą vyrą iš Berlyno. 
Be to reikia dar priminti, kad 
Hoover'is pastatė vieną žmogų 
aprūpinti lietuvių karės ne-
laisvius, kurie randasi Vokie-

i ti joj. 

Y. W. C. A. 

Buvo stengiamos prieiti prie 
Y. W. C. A. kad ji siųstų sa
vo žmonių į Lietuvą. Kuomet 
Valdemaras pasiuntė Grafie
nę Turčinavičienę, mums pa
sisekė su jąja sykiu išleisti ir 
Y. W. C. A. atstovę, panelę 
Benson. Ta panelė jau gana 
senoka, turinti nemaža prity
rimo, ir buvusi prezidentė Mo
terų Kolegijos Wisconsino 
valstijoje, manome, galės 
daug ką nuveikti Lietuvoje. . 

Introdukcijos laiškai nuo A 
merikiečių į įvairius Tai

kos atstovus. 

Aš išgavau introdukcijos lai
škų nuo Amerikos valdininkų 
prie Italijos, Japonijos, Ang
lijos ir kitų šalių atstovų ir 
mačiaus su visais jų vadais, 
kaip tai su Balfour, Lord 
Cecil, Bonar Law, iš Anglų 
parlamento ir daugel kitų, 
kurių čia nemanau visų iš-
skaitluoti. 

Aš mačiaus su Orlando ir 
Makino, ir sužinojęs nuo jų, 
ką jie apie mus mano, prane
šiau lietuviams. Visuomet aš 
turėjau progos gauti pasitikė-
tinų informacijų kaip iš 
Prancūzų, taip ir iš anglų, tu
rėdamas su jais draugiškus su
sinėsimus per kaikuriuos sek
retorius departamentuose, ku
riems apeina mūsų reikalai. 
Kitais žodžiais sakant, prieš 
atvažiavimą Lietuvių Komisi
jos į Taikos Konferenciją, aš 
padariau viską, kas tik buvo 
galima ir reikėjo taip, kad 
jiems atvažiavus visi keliai 
buvo prirengti. Lietuvių ko
misiją tuos kelius sekė ir ka-

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Dovanų siuntimas į Lietuvą,. 

Ar bus galima pasiųsti į 
Lietuvą dovanų savo giminėms 
per Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų skyrius! Jei bu
tų galima, tai kiek reikėtų pri
mokėti prie kiekvieno siunti
nio, sveriančio šimtą svarų! 
Siųsti tokias dovanas Raudo
nojo Kryžiaus šelpėjų lėšomis 
butų skriauda visuomenei. . 

J. K. Encheris. 

Atsakymas. 

' Tarptautiniai Raudonojo 
Kryžiaus įstatai draudžia jam 
užsiiminėti krasos arba siunti
nėjimo kompanijų darbais. 
Dėlto Raudonasis Kryžius ne
gali tarpininkauti tarp asme
nų, kurie vieni kitiems siunčia 
dovanas. 

Dabar jau nėra nei reikalo. 
Krasa priima siuntinius ir 
laiškus į Vokietiją. Veikiai pri
iminės ir į Lietuvą. Be kraso-
jau šiandie siuntinius galima 
kisti per tam tikras pirklybos 
draugijas. Patariame kreiptis 
prie Lietuvių Prekybos Ben
drovės. Jos adresas yra: Lith-
uanian Sales Corporation, 244 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 

Brangumas mokesčio už per
siuntimą yra įvairus. Jis pri
klauso nuo to kokios dovanos 
siunčiamos ir kaip greitu ke
liu. Minėtoji Bendrovė pasa
kys visas smulkmenas įsak
miai. 

Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
uždavinys yra šelpti asmenis 
nukentėjusius nuo karės. No
rint prie to darbo prisidėti 
reikia duoti savo dovanų Rau
donajam Kryžiui, o jis paskui 
šelpia nelaimingus. Žinoma, 
suteikiant dovaną galima pra
nešti, kas jos reikalauja. Bet 
jeigu tas asmuo butų apsigy
nęs nuo bėdos, tai Raudona
sai Kryžius neduotų jam dova
nos ir negrąžintų į Ameriką, 
o tik atiduotų kitam reikalin
gam Lietuvoje. 

dangi Amerikos lietuviai tu
rėjo savo delegatą Paryžiuje 
tuo laiku, kuomet kitų lietu
vių ten nebuvo, tai jis su
taupė Lietuvos komisijai iš 
Lietuvos daug laiko ir rupes
nių ir palengvino jų darbą 
kuomet jie atvažiavo. 

(Daugiau bus). 

Lenkai ir Ukrainiečiai. 
Amerikos Ukrainiečių Komi

tetas inteikė memorandumą 
Prezidentui, S. V. senatoriams 
ir kongresmonams. Memoran
dume atpasakojama žiaurus 
lenkų darbai rytinėj Galicijoj 
ir kitose Ukrainos vietose. 
Lenkų kaltinimo punktų aš
tuoni. 

1. Ukrainiečių mieste 
Stryj, lenkų spėkų, okupuota
me, visi ukrainiečių kunigai 
ir daugelis žymių ukrainiečių 
patrijotų areštuoti ir inmesti 
kalėjiman; tarp kitų kun. 
Juozas Nyzankovsky, buvusis 
atstovas į Galicijos Seimą, 
kun.- Pelensky, kūnu Lopa-
tynsky, kun. Pellcch —visi jie 
likosi sušaudyti lenkų kariuo
menės be jokio teismo. Tai bu
vo pradžioj birželio mėnesio. 

Ukrainiečių kaime Bortno, 
rytinėj Galicijoj, kunigas var
du Kaluniacky buvo nušautas 
prie altoriaus, pašventinti rū
bai -nudraskyti, bažnyčia iš
niekinta ir daugelis žmonių 

bauginimais išvaikyta. Lenkų 
oficierius įsakė jiems išsiskir
styti. Tie, kurie nepildė įsa
kymo, buvo lenkų kareivių iš
šaudyti bažnyčioje. Penki 
šimtai ukrainiečių bažnyčių 
buvo uždaryta lenkų militarės 
valdžios paliepimu ir apie šim
tas sudeginta. Du šimtu kuni
gų buvo ištremta iš rytinės 
Galicijos į Lenkiją kaipo be
laisviai. Associated Press pa
tvirtino šiuos žiaurumus. 

2. Senyvas ir gerbiamas 
miesto Sokal gyventojas, ryti
nėj Galicijoj, vardu Demčuk, 
septyniasdešimtys dviejų me
tų amžiaus, buvo nugalabintas 
be teismo. 

3. Baziliaus Vienuolynas 
mieste Žovkva (Žolkove) bu
vo išplėštas, jo brangus kny
gynas ir brangių ir retų daik
tų rinkinys išvogta ir išvežta. 
Visi Baziliaus vienuoliai areš
tuota ir internuota. 

4. Dojnazyr|uje ukrainiečių 
katalikų bafejyčįa lenkų karei-' 

vių išniekinta. 
5. Lemberge (Lvove) uki^i-

niečiams uždrausta tikėjimi-
nėg ceremonijos sulyg rutėnų 
katalikų apeigų. Dargi laido
tuvių ceremonijos sulyg uk
rainiečių apeigų užginta ir 
visiems ukrainiečiams buvo už 
drausta tokiose laidotuvėse 
dalyvauti. 

6. Stanislave, lenkų kariuo
menei užėmus birželio 1 d., 
1919, sužeisti ir sergantys uk
rainiečiai kareiviai iškrausty
ta iš viešų ligoninių į milita
rės ir ten daugelis jų buvo iš
mušta šaltu krauju. Ligoninėj 
uždrausta vartoti ukrainiečių 
kalbą. 

7. Beginkliai kaimiečiai, 
abiejų lyčių, Stanislavo aps
krity sušaudyta ir sužeista 
vien dėlto, kad jie neturėjo 
lenkiškų ženklų, kaip to rei
kalavo distrikto lenkų milita
rė valdžia. Stanislavo gelžke-
lio stotyje sušaudyta du gelž-
kelių mašinistu'vien tik dėlto, 
kad jie buvo ukrainiečių val
džios tarnyboje. Daugelis uk
rainiečių inteligentų, kurie 

pasiliko Stanislave po lenkų 
okupacijai Buvo areštuoti ir 
internuoti, o žymesni iš jų ant 
vietos sušaudyta. Stanislavo 
žydus ištiko tokis pat likimas, 
kaip ukrainiečius. Pirmoje 
Sekminių šventės dienoje 
200 Ukrainos žydų buv0 iš
versti iš lovų ir išplakti; kai-
kurie iš jų mirė iš sužeidimų. 
Antrojoj Sekminių dienoje 
senovės žydų tikėjimo ženk
lai, nešiojami vien iš religiji* 
nio pobūdžio, buvo nuplėšti 
nuo ukrainiečių žydų, kad 
juos galima butų skaitliuoti 
lenkais. Gaujos, kuri papildė 
šias žiaurybes ukrainiečiams, 
kaip krikščionims, taip žy
dams, vadu buvo lenkų pul-> 
kininkas Wolgner. 

8. Lenkų okupacijinė armi
ja rytinėj Galicijoj veltui sten
giasi ukrainiečius suskirstyti 
į dešimt skirtingų ir aiškių 
tautų, pavadinant jas apskri
čių vardais. Pavyzdžiui, uk
rainiečiai, gyvenantieji prie 
Karpatų kal»s, ant vietos va
dinami Boyki; tie, kurie gy

vena kalnuose, netoli Bukovi
nos, vadinami Hutzuliais; gy
venantieji žemumose, šalę uk
rainiečių provincijos Pado-
liaus, vadinami Padoliakais, 
ir taip toliau. Tokiu tai būdu 
lenkai mano parodyti lenkų 
gyventojų viršenybę ant uk
rainiečių cenzo apskaitliavi-
mais. Ukrainiečių žydai lenkų 
militarės valdžios verčiami ap
siskelbti lenkais ir tie, kurie 
neuzsigina žydų ar ukrainie
čių tautystės yra aštriai bau
džiami lenkų kareivių. 

Savo vargus išskaitliavę 
ukrainiečiai memorandume to
liau nurodo, jeigu butų koki 
abejonė apie išskaitliuotas 
lenkų neteisybes, lai tad S. V. 
kongresas a r taikos konferen
cija uuskiria komisiją ištirti. 
Taipgi, kad Suv. Valstijos ne-
ratifikuotų jokios sutarties su 
naująja lenkų valstybe, kol 
nebus tie dalykai ištirta ir ne
nuspręsta apie užmetimų tei-
singitmą ar neteisingumą. 

Be^e. Visois šios žinios pa
semta iš "#ewark ^ręmng 
Newg." f m j . 
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Lietuviai Amerikoje. 
INDIANA HARBOR, gįą K. Aračiejus, A. Urbana-

INDIANA. vičius, F . Barzda, A. Tuma-
— ' sonis. V. Kraužlis, B. Vaišno-

Liepos 23 d. L. Vyeių 55 v&^ K Stravinskas, J . "Kun-
kuopos įvyks pusmetinis susi- į cėvįgįus> p . Stulginskas, E. 
rinkimas 7:30 vai. vakare, Šv. 
Pranciškaus par. svetainėje. 
Kviečiame visus narius ir na
res atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu, dalyki], kuriuos turė
sim būtinai apsvarstyti. 

Raštininkas. 

HOMESTEAD, PA. 

Trečiadienį, liepos 9 d. atsi
lankė pas mus gerb. advokatas 
Mastauskas, Tautos Tarybos 
pirmininkas, nesenai sugrįžęs 
iš Prancūzijos. Priėmimas at
sibuvo Carnegie Music HaL 
svetainėje. Nors Homestead'-
iečiai labai žingeidauja tautos 
reikalais ir jiems prijaučia. 
bet žmonių, prisirinko tik apie 
du šimtu, didesnė dalis mote
rų. Priežastis tame, kad pri
ėmimas atsitiko kaip tik sa
vaitėje, kurioje didesnė dalis 
vyrų dirba naktį. Carnegie 
Steel Co. darbininkams labai 
sunku išlikti nuo darbo. Jai. 
sekmadienį, išgirdus bažnyčio
je apie gerb. svečio atsilanky-
mų, daugelis apgailestavo, ka 
negalės dalyvauti. Pas mm 
aplinkybės tokiuose atsitiki
muose labai nepatogios. No
rint susirinkimą turėti skait 
lingesnį, rengk panašią pramo
gą arba šeštadienio vakare, ar 
ba sekmadienio popietyj. Ki
taip publikos skaitliumi H<> 
mestead'as nepasigirs. 

8 Į vakarą atidarė ba/nytini; 
choras, atgiedodamas Anie r. ir 
Lietuvos himnus ir padainuo
damas: "Lietuva brangi" ii 
" K u r giria žaliuoja.''. Nors 
choras neskaitlingas, bet, ve
damas gabaus vargonininko, 
p-lės Onos Pikučiutės, švelniai 
glostė publikos jausmus. Pas
kui vietinis klebonas, trumpai 
prakalbėdamas, perstatė pub
likai gerb. svečią. Kalba p. 
Mastausko buvo žavėjanti. Api 
pasakojo atsitikimus, kurie dė
josi jam būnant Europoje; ką 
veikė jis pats, ką i r kaip vei
kė Lietuvos atstovybė Pary
žiuje. Papasakojo atsitikimus, 
kurie klausytojams iš dalies 
jau buvo žinomi iš laikraščių 
pranešimų. Diplomatų gudry
bių pavyzdžiai, kuriais gerb. 
kalbėtojas lipinė savo prakal
bą, nušvietė dalykus taip, kad 
rodėsi, viską girdi pirmu kart 
ir aiškiai supranti, kad taip, o 
ne kitaip turėjo būti. Suvirs 
valandą klausėmės gerb. kalbė
tojo. Beklausant abejonės, pa
skutinių dienų atsitikimais pa
gimdytos, nyko. Viltis matyti 
tėvynę, Lietuvą laisvą, ir ne-
prigulmingą augo ir stiprėjo. 

Nors neprisirengę prie au
kojimo, susirinkusieji sudėjo 
Tautos Fondui $55.74. Vakarą 
užbaigė bažnytinis choras, gra
žiai padainuojant: " E i n u per 
dvarelį ' ' ir " P e r šitą jojau," 
ir atgiėdant Amerikos ir Lie-

vos himnus. 

Kundrotas, A. Skimas, J . Tu-
masonis, M. Masioniutė, A. 
Umbrosas, S. Norvilas. 

Smulkių $8.74. 
Reikia pastebėti, kad gerb. 

klebonas, baigiant vakarą, pa
garsino aukų $61.75. Tas atsi
tiko dėlto, kad vienas iš rinkė
jų apsiriko, pažymint smul
kias. Vietoje pažymėti $4.46, 
jis parašė $10.46. 

Kitas iš Rinkėjų. 

= 
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DĖDĖS ŠAMO APSAUGA. 

BRADDOCK, PA. 

Mūsų kolonijos lietuviai ka
talikai nepraleidžia nei ma
žiausios progos nepasidarba
vę tėvynės, Lietuvos labui. 

Štai draugija Sv. Petro ir 
Povylo birželio 28 d. paminė
jo 20 metų sukaktuves. Sukak-
tuvėsna buvo pakvietus vieti
nius kareivius, sugrįžusius iš 
Prancūzijos ir vyčių kuopą, 
kurie išpildė programą. Karei
viai gražiai pamaršavo ir pa
rodė kareiviškus muštrus, vy
čiai sudainavo keletą gražių 
dainelių ir išpildė keietą tauti
nių žaislių, kokių daugelis dar 
nebuvo matęs. Visi susirinki; 
šieji*buvo tuo labai patenkin 
ti. Vyčiams visakame vadova
vo vargonininkas, J . Sanulis. 

Pasibaigus vakarienei, įneš
ta parinkti aukų L. R.-K. Vi
si tam pritarė. 

Aukojo sekantieji: 
Po 2 dol.: M. Vitartas, I. 

Liesius. 
Po 1 dol.: J . Šaparauskas, 

A. Milutis, kareivis I. Gumba-
kis, ML Vitkus, M. Bikinas, J . 
Vinčiunas, J . Sanulis, L. Kan-
trimas, kareivis J . Sargautis, 
S. Norkus, A. Jenkauckas, A. 
Vitrtrtienė, P. Šapkauckienė, 
F. Pampikas, S. Diškevičia, 
J . Alinskas, L. Diktanas, A. 
Dovidas, J . Lapšienė, F . Ra-
dzevičia, B. Kumpis. 

Kitos smulkiomis. 
Viso $32.15. 
Už tokią auką, vardan tėvy

nės, tariu ačiū visiems auko
tojams. Podraug prašau ne
praleisti toliau tokių progų. 
Broliai ir seserys, žinome ko
kiame padėjime yra mūsų tė
vynė. Nepamirškim jos. Kuo
met būna progos, dėkim aukas, 
nes tik tokiu būdu pagelbėsi-
me savo tėvynei iškovoti lai
svę. 

M. V., 
L. R. Kryž. šelp. sk. sekr. 

AKRON. OHIO. 

Aukas dėjo: po 5 dol.: kun. 
S. J . Čepananis, J . Grebliunas. 

Po 2 dol.: A. Katilius, F. 
Dimia. 

Po 1 doL: P . Šaltmilis, R 
Šimkonienė, E. Alinskas, A. 
Stankūnienė, V. Zupkienė, D. 
Butkienė, K. Mišelis *** Matu 
konis, J . Laurinaitis, •>. Jaričv, 
A. Neverdauskas, J . Girdaus 
kas, M. Bardzilauskas, P. Ju
cevičius, V. Butlriutė, M. Rau-
gelytė, JtL Kaujokįaua, A. Blier 

Šv. Stanislovo draugija per
eitam susirinkime nutarė pa
imti 'kDarbininką" už orga
ną. Draugijos nariai supranta 
svarbą katalikiškos spaudos. 
J i taip-gi priguli prie Am. 
L. R.-K. Federacijos. 

Čia gyvuoja vyčių kuopa. 
Liepos 27 d. rengia didelį pik
niką ant "VVooster ave. kalno. 
Vieta puiki. Atvyks L. Vy
čių 25 kp. Clevelando, O. cho
ras, kuris dalyvaus programe. 
Dainuos ir Akrono vyčių cho
ras. Bus prakalbų ir kitokių 
įvairumų. 

Akrono lietuviški bolševikai 
liepos 13 d. su rusais piknika-
vo. Dalyvavo ir keli katalikai. 
Gėda tokiems katalikams. 

Akrono lietuviai katalikai 
rengiasi p r i e didelių darbų. 
Bolševikai iš jjiJehimo nežino 

Gyvasties apsidraudimas pa
darys daugiau, negu vien tik 
suteikti apsaugojimą jūsų šei
mynai,, atsitikus nelaimei jrr-
sų mirties. "Šeimynos Ap
sauga", suteikia jums "Pra 
monės Apsaugą." 

Nežiūrint kokios formos 
valdžios apsaugą išsiimtumei, 
atrasti, kad ji taip yra sutvar
kyta, jog gali skolinti pinigus 
proporcijonaliai sulyg įmokė
tų pinigų už apsaugą. Jeigu 
taip norėtum daryti, atrastum, 
kad gali savo apsaugą par
duoti valdžiai, ir kad už ją 
kas metą vis brangiau moka 
taip kad po kelių metų ji taip 
pakils, kad bus gaunama dau
giau, neg esi įmokėjęs. 

Šita grynų pinigų ir sko
linimo vertės ypatybė vadinasi 
"Pramonės Apsauga," nes ant 
valdžios apsaugos gali pasi
tikėti del pinigiškos paramos, 
jei kartais atsirastumei ko
kiame keblame padėjime. 

Šita ypatybė ,taip-pat parū
pina "Savęs Apsaugojimą", 
nes pasijutęs artinantis senat
vę gali parduoti apsaugą val
džiai ir gauti užtektinai pini
gų, palengvinti visas sunke
nybes, kurias sutiktumei gi
lioje senatvėje. 

Jei dabartinis išmokėjimų 
būdas nebus permainytas, 
"Šeimynos Apsauga" yra už
tvirtinta ant 20 metų po jusuj 
mirties. Dvidešimties metų 
laikas buvo parinktas, nes jam 
užsibaigus jūsų jauniausia vai
kas jau galės pats apsirūpin-
ti. 

Sumanymo išmintingumą 
mokėti pinigus mėnesiniais 
mokesniais negalima kriti
kuoti, nes tai yra neužginči
jamas faktas, kad moteris, 
kuri nėra patyrus pinigų rei
kalais, gali lengvai būti ap
sukta su tais pinigais, kurie 
jai pripuola po šeimynos gal
vos mirties ir valdžios inten
cija yra parūpinti saugų ir 
praktišką būdą, kuris užimtų 
jūsų vietą, sušelpiant šeimy
ną pinigiškai. 

Jus nesate pripratę nešti į 
namus $10,000 vienoje sumo
je, aprūpinimui šeimynos, par
sineši vien tik savo savaitinę 
arba mėnesinę algą. Valdžia 
tiktai toliau moka tiek kiek 
parnešdavai gyvas būdamas. 
Šitas būdas atims daug rupes
nio nuo jūsų žmonos ir taipgi 
išgelbės nuo užplūdimo gimi
nių, kurie reikalauja pinigiš
kos paramos. Jeigu ji atsisa
kytų jiems duoti, tai gali už
sitraukti jų kerštą. Tokiame 
padėjime palikti žmona nepa
tartina. 

Turinčiam apsaugą ant 
$10,000, Dėdė Šamas moka 
jūsų šeimynai po $57.50 kas 
mėnesį per 20 metų. Šitaip ir 
išviso gauna $13,800. Patys 
galite tą matyti—20 metų yra 
240 mėnesių, ir 240 mėnesių 
po $57.50 padaro $13,800. 

GĖDINKIS JEIGU TAVO 
VEIDAS PILNAS SPAUGŲ 

Tu turėtum gedintis užtat kad spaugai pa
rodo kad tu neužsilaikai*kaip reikia ir kad 
kenti nuo netvarkos viduriuose. 

Gėdinkis užtat kad tas parodo kad tavo 
kraujas yra nesveika^ taip kaip jis turėtu būti. 

Jeigu nori išvalyti vidurius ir juos sustip
rinti paimk Partola kurį tavo vidurius pa-
liuosiuos nuo visokiu nesmagumu ir atgaivins 
kraują. 

Viena dėžute kainuoja 1 dolieris; Šešios dė
žutės tiktai $5.00. 

APTEKA PARTOSA 
160 2ad Ave., Dept. L. 4. New York 

(182) 

IŠ PAČTOS DEPARTA 
MENTO. 

Šiandieną oro krasa nuskri
do iš New Yorko į Clevelan-
dą per 3 valandas ir 38 minu-
tas. Vidutinis greitumas bu
vo 119 mylių per valandą vi
sa 430 mylių tolumą, Skrista 
su De Naviland orlaiviu, tu
rinčiu 400 arklių pajėgos. 
Pirmąsias 215 įnylių, nuo 
New Yorko iki ^ellefante, Pa., 
nuskrido per 1 vai. ir 28 mi-
nutas, o kitų dalį, nuo Belle-
fonte iki Cleveland, 215 my
lių per 1 vai. ir 50 minutij. 

Oro krasa 4 dieną liepos 
vartojo du orlaiviu viršum, 
neg kitomis dienomis. Tą die
ną skrido dešimtis orlaivių. 
Prašant Chicagos ir Toledos 
gyventojams, buvo sustota ir 
laiškai paimti Toledos mieste. 
Trumpiausia oro kelionė, 4 d. 
liepos buvo - 1 5 mylių, o il
giausioji 325 mylias. Kiekvie
nas orlaivis pasiekė savo vie
tą paskirtu laiku, be priversto 
apsistojimo. 
tm ^ i II — — — — . — . — » — 

PAIEŠKOJIMAI. 

REIKALINGI 
MAINERIAI IR KROVIKAI 

Geras namas, su vandeniu ir elek
tros šviesa. Žemos randos, didelis 
daržas. Galite laikyti karves, viš
tas ir kiaules. Geri namai del pa
vienių. 

Mūsų mainose dirbama kiekvie
ną dieną. Mes tarime Drift ir Shaft 
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. 

REIKALINGA. 
Mergina ar moteris kurj galėtų at

likti namų darbą ir užlaikyti 2 vai
kus. Darbas ant visados gera mokes
tis. Malonėkite atsišaukti vakare po 
aštuonių. 

J. .Jomantas. 
1425 S. 49 Court Cicero. III. 

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

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net U *•>.••. 

JOHN SMETANA 
Akių Spetijafista* 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dyicaL 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt'o apt i eko* 

Kambarls 14, 15, 19, 17 ir 18 
Tėmykite į m a n o parašą.. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki s 
vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 vai. 
ryto ttrt 12 vnlandsl diena 

r-
A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

- T M 

Atl ieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobiliu*. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
t.Įs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 41 SI 

I 
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Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ* 
1757 W. 47th St., Chicago, BĮ. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

i 

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 Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi- f 

akutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu-1 
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

{steigta 1902. 

; » - . mm mm , 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLLNOIS 
Telefonas Yards ^082 

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. «6-th St. 
Phone Prospect 8585 

Paieškąu JI HGIO LOJUS AUGIO, 
paeinančio i.š k a i m o Gubernijos, Ra
seinių Pavieto , Svicksnos Parapijos 
(driekių Kaimo. Amcrtkc apie 8 m e 
tai, dabar gyveno po num. 4349 So. 
Herraftagc Ave., pirmian visa laika 
gyveno ant Bridgopouto. 

Amžiaus apie 33 me lų augščio apie 
6 pėdu sveria ap ie 150 ar 160 svarų, 
turi ge l tonus plaukus, .šviesu veidą 
eina pasi lenkęs ir kalba labai žemai. 

Jisai prapuolė iš namų liepos 20 
ti. apie 2 vai. po pieta, m ė m e su sa
vim net box'o tik išėjo apsirėdęs si* 
šventadienėms drapanomis. J is nega
lėjo nuvažiuoti toli n u o Chicagos nes 
pinigu su savim neturėjo. 

Brolfai Lietuviai kurie patemitu-
mete tokj žmogų malonėki te m a n 
pranešti ar te legramų ar laišku o 
gausite dovanų $25. Ats išaukite se 
kančių adresų: 

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

Chicago, m . 

II 

Vilnius. Bolševikams beval-
dant Vilnių, Kapsukas buvo 
suareštavęs Smilgą, buvusįjį 
"Lietuvių Laikraščio' ' leidė
ją, už tai, * kad jis kituomet 
dėdavęs laikraštyje straips
nius prieš socijalistus. 

nei ką daryti. Čia bolševikai vi
sai be gėdos. Vienas iš katali
kų, kurio ypatingai bolševikai 
nekenčia, netyčia buvo paklir 
vęs jų piknikan. Tuojau buvo 
užpultas kaip laukinių žvėrių. 
Tas parodo, kad bolševikai y-
Vii žemų jausmų. 

Gojalia. 

PAREGKMK I i M E T U V O S 
STANISLOVAS JAZDAUSKAS 

gyvenantis šiaurinėj Rusijoj Arch
angelsko mieste; paieško saro brolių 
Petro ir Pranciškaus Jezdauskų, ku
ri© buk pernai meta gyveno Phi la-
deipbijoij.v 

Malonėkite atsišaukite pas mane o 
gausite pilnas žinias. 

Ant Jasinskas, 
830 W. 3Srd F laee Chicago, III. 

PARSIDUODA FARMA 
pigiai iš priežasties ligos, lie
tuvių apgyventoj vietoj, ran
dasi bažnyčia, # mokykla. Bu
dnikai stovi ant kalnelio šali
mais upelis bėgą. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo Chi-
cagoj. Atsišaukite pas 

Frank Dobrowolski, 
1827 W. 23 Str. Chicago, 111. 

».«»-. • . • • • * 

Dr. I. E. MAKARAS ji 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

• Telefonas: Yards 723. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuvis-

koa kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tėa, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik. 
5 po pietų: vakare nuo 7:80 iki 9:80 
2100 So. Halsted St.. Chicago, III 

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

mimmmiiiiiriimmiimmiiimiimiiiin 

~ * 

LABAI PIGIAI! 
Parsiduoda labai pigiai gražiausia 

rezidencija su 10 lotais sodo Morgan 
Park ant 112 Street. Randasi visi 
{taisymai vanduo; šviesa ir t.t. Pa
siskubinkite su pirkimu. Kaina 
$6,000.00. 

S * » * * * • • • • » » — » » » • » » • - • • • • g 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeeuimas, 812 W. 3Srd St. 

Tel. Tards 4681 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E i m S T A S 

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

4712 SO. ASHLAND AVEN1 
arti 47 -tos Gatvės 

Dr. D. J . BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas t* 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10781 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir oflao 
Pul lman 842. 

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

*» ^ * ^ " * * ^ * " ^ * M ^ " ^ " " ^ • * * - 4 Z » - ^ - • • » » » • • • • » m 

GERA PROGA LIETUVIUI. 
Jeigu norį jsigyti gera bizni lie

tuvių kolienijed parsiduoda valgomų 
daiktų krautuve (grocerne) . Par
davimo priežastis s a v i n i n k e važiuo
ja kitan miestan. 

1700 Wabansia Ave. Chicago. 

.' " , ' ' • , • , 

Parsiduoda 5 lotai sodo irgi Mor
gan Park ant 112 Street su visais 
įtaisymais. Kaina $1,500.00. Atsi
šaukite dienomis arba vakarais: se-
redomis ir sūbatomis pas: 

S. P . TAN1S & CO. 
31 East 112-th Street Roseland. 111. 
Arti Michigan Ave. ant antra lubų. 

' JGSEPH C. W0L0M j j 
Lietuvis Advokatas 

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

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

i CHICAGO, ILL. 

• • • • 

Ant Pardavimo Properte 
Didelis bargenas. Bandasi no numeriu 

6631 i r 32 SOUTH UNION AVENUE 

lotas yra 50x^00' yė&ų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
mų kitas naiims medinis rant dviejų pagyvenimų užpakalyj. 
Randos neša $110.00 į mėnesį. Parsiduos greitai už $8,500.00. 
Atsišaukite 

BERNARD VELLENGA, 
1312X2 3. Michi«sn Ave. Telefonas PuBman 439 

Dr. A. R. Blumenthai D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS , 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kam p. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

i 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
fo«»o <ao. r?M«tod «*., Chicago. 
tmivin iu.cavįsiveli, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryta; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

Telefonas Pul lman 60 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki S:80 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kerte 32-ro 8t., Csicago, m . 

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. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Mokykis Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s istemo ir ypat išaas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokys i te ! 
Elektros varomos mašinos mūsų siu
vinį ob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir* 
pamatyti mūsų mokyklą blle laiku — j 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai Pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mią- | 
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl
l e madų knygos. 

MASTER DESIGNING SOHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė i* 11S N. LaSalle St. J 
] 190 N. State gatvę, kampas Laką] 
gatves. 4 lubos. 



DRAUGAS 
= 2 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | KREIPIAMASI Į WILSONĄ 

MAISTO REIKALAIS. 
Trečiadienis, liepos 23 d., 

Sv. Apolinaras, vysk. kank. 
Ketvirtadienis, liepos 24 d., 

Šv. Kristina. 

Karės Motinų organizacija 
kaltina mėsos trusta.' 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ 
KOLONUI! 

IŠ WEST SIDE. 

PO ORLAIVIO EKSPLIODA-
VIMO SEKA TARDY

MAI. 

Norima patirti priežastį ir 
susekti kaltininkus. 

< 

I 

Po orlaivio ekspliodavimo ir 
po 11 žmonių nužudymo, kaip 
valstijos, taip miesto autori
tetai tlaro tardymus su tiks
lu susekti ekspliozijos prie
žastį. Gi kuomet tas bus at
likta, bus žinomi tos baisios 
nelaimėj kaltininkai. 

Išsigelbėjus nuo mirties or
laivio styrininkas Jaek Boett-
ner išklausinėjamas pirmiau
sia tvirtino, kad gazo eks-
plioziją orlaivio maiše galėjo 
pakelti elektros sriovė. 

Paskui jis savo nuomone 
atmainė. Sako, turbūt, liepsną 
pakėlė La Rbone motorai. 
Pakilusią motoruose liepsną 
vėjas nukreipė ant maišo su 
gazu ir nuo to ištiko ta ne
paprasta nelaimė. 

Bet niekas negali išaiškinti 
kodėl maišo su gazu medžiaga 
buvo degamoji. 

Miesto autoritetų pažiūros. 

Kkspliodavęs orlaivis už 
mušė 9 ir sužeidė daugelį vi
sai pašalinių žmonių, dirban
čių apdraustam buste. Pada
rė didelius nuostolius bankai. 

Reiškia, eia paliesta žmonių 
saugumas. Tad miesto valdžia 
ta i pi >a t veda tardymus a t ski
liai nuo kitu. Miesto tarybos 
nariai sugalvoja naujus įsta
tymus. Sakoma, visokie oru 
skra jojimą i ant miesto turi 
but uždrausti. 

Oru skrajoti turi but nusta
tyti keliai, bet ne ten skristi, 
kur orlaivininkams patinkama 

Kam orlaivis buvo reikalin
gas. 

Wbite Citv (žaismių vieta) 
kompanija nusiplauja rankas. 
Sako, su tuo orlaiviu ir su ta 
nelaime nieko bendra netu
rinti. 

Orlaivis buvo savastis 
Goodyear Tire & Rubber kom
panijos mieste Akron, Obio. 
"YVhite City turėjo tik orlai
viui pašiurę. Tą vietą užleido 
minėtai kompanijai. 

Paminėta gi kompanija or
laivį padirbdino žmonių vežio
jimo tikslais. Norėta išgar
sinti smagi orlaivais kelionė 
ir užbėgti už akių gamina
miems su tuo pačiu tikslu 
lakstytu vams. 

Ta kompanija kelis tokius 
orlaivius pagamino karės de
partamentui. Pagamino kelis 
observaeijinius balionus. Kaip 
tie, taip anie karės metu bu
vo vartojami ir nebuvo nelai
mių. 

17 žmonių sulaikyta. 

Valstijinio prokuroro Hoyne 
įsakymu sulaikyta 17 žmonių, 
turinčių bent kokią artimą 
sąryšį su įvykusia nelaime. 

Tarpe anų yra ir Goodyear 
kompanijos aeronautikaiis ek
spertas Young, kurs, sakoma, 
neturįs jokio supratimo apie 
styrinių orlaivių motorus. 

Žuvę žmonės. 

-Iš bankos darbininkų žuvo: 
Helen Berger, stenegrafė. 
Jąeob Carpenter, pasiunti

nys. 
Maria Florence. 

Karės Motinų patrijotinė or
ganizacija Cbieagoje, katra 
statydina karės atminimo 
viešbutį ties Micbigan ave., 
vakar pasiuntė prezidentui 
AVilsonui apeliaciją maisto pa
brangimo reikale. 

Apelia^įjoje organizacija 
reikalauja: 

1. Kad vyriausybė nuodui?-
niai ištirtų didžiulių Hiicagos 
gyvulių skerdyklų imamą pel
ną .už mėsą ir kitus maisto 
produktus; 

2. Kad daugelis sukrauto 
Cliicagoje armijos sandeliuose 
maisto butų parduota žmo
nėms už prieinamą kainą. 

Karės Motinų organizacijos 
iždininkė Meder pažymi, kad 
Chieagoje šiandie 10,000 Šei
mynų badmiriauja del maisto 
brangumo. Jos nuomone, tą 
brangumą padaro didžiulės 
gyvulių skerdyklos, kurios Iv 
mėsos ir kitokiam maistui 
kontroliuoja kainas. 

Chicagos moterų organiza
cijos tariasi boykotuoti im
ančius didelį pelną už maistą 
groserninkus. Bet daugelis už
taria groserninkus. Sako, jie 
mažai pelnija. 

DIDELIS CHICAGOS UŽSI
MOJIMAS. 

Jaunųjų vyčių kuopa nese
nai susitvėrė čionai ir gražiai 
darbavosi. Valdyba tapo iš
rinkta iš vyčių 24-tos kuopos. 
J i susideda iš 4 ypatų: pirm. 
—J. R. Mačiulionio, rast.—S. 
Radzevičiūtės, fin. rast.—J. 
Cibulskio, ižd.—J. Kielos. Val
dyba rūpinasi, kad jauni vy
čiai daugiau darbuotųsi del 
Dievo garbės ir tėvynės labo. 
Lengva vra valdybai jaunus 
vyčius prie šių prakilnių dar
bų patraukti, nes visi nariai 
vra mokinami seserų Kaži-
mioriivių, tad-gi jie jau nuo 
senai turi norą Dievą garbin
ti ir tivvne mvlėti, 

Matydami jauni vyčiai, »kad 
mokykloje butų labai reikalin
gas knygynėlis, apsirinko sau 
už darbą jį įsteigti. J au kele
tas knygų yra surinkta. Sere-
dos vakare, liepos 23 d. rengia 
"Linksmą vakarą," bažnytinė
je svetainėje. Pelnas skiriamas 
mokyklos knygynėliui. Šito va
karo programas yra įvairus ir 
labai puikus. Labai butų nau
dinga pamatyti jį išpildant ir 
kaip jauni vyčiai moka žmo
nes palinksminti. Pradžia bus 
7:15 vai. vakare. 

J. K. M. 

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau u t e l ė j i m o , kas įmosi , p laukų s l inkimo ir ki tų n e s m a g u m ų , 
įvykstančių noit pleiskanų. 

HUFPLE8 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iŠ galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų*. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 BroacVay, New York 

Trečiadienis, liepos 23, 1919. 
— • i • ' 

•:• 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. VYČIŲ 36 KP. NARIŲ 
DOMAI. 

Bus atlikta pagerinimai ežero 
pakraščiais. m 

Chicagos taryba užvakar 
vakare pravedė <lu labai svar
biu parėdymu, sulig- kuriu 
mieste bus daromi visokie pa
taisymai, pagerinimai ir pa
puošimai. Tai bus atliekama 
per ilgus metus. Ir tiems tiks
lams bu s išleista $197,473,000. 

Ežero pakraščiuose bus pa
daryti pagerinimai. Illinois 
Central geleži ūkelio trauki
niai ateityje neterš miesto s;-
savo garvežiais. Traukinius 
vežios elektrikinės mašinos. 

Miestas išleis milijonus do-
lierių ežero pakrašeičų pa
puošimams, parkams, tiltams, 
uostui. 

Pačiam mieste bus pravesta 
keli nauji boulvardai. Bus 
praplatintos kai-kurios gat
vės. Bus padirbdinti požemi 
niai geležinkeliai ir visa eilė 
naujų viršutinių geležinkelių. 

Ateityje Chicago bus pirmos 
rųšies Amerikoje miestas pre 
kybos, pramonės ir puošnumo 
žvilgsniais. 

Ketverge, liepos 24 d. įvyks 
kuopos svarbus susirinki
mas parapijinėje 
7:30 vai. vakare 
rius kviečiame 

svetainėje, 
Visus na-

atsilankvti. 
Reikės galutinai sutvarkvti 
seimininio išvažiavimo ir ki-
tu s reikalus. 

Norinčiu* dalyvauti bend
rame šeimininiame :>C> ir 13 
kp. išvažiavime liepos 27 d., 
kviečiame iš anksto užsire
gistruoti. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Nauja plėšikų gauja pradė
jo smarkiai veikti Chieagoje. 
Plėšikai veikia automobiliais: 
Užpuldinėja praeivius ir ofi
sus. 

Policijos viršininkas pas
kelbė j sakymą būtinai paimti 
tą gaujų ir uždaryti už grotų. 

Policija tikisi, kad už ke
lių dienų ta gauja prilips 
liepto galą. 

l». Vyčių 13 kp. narių domai. 

Šiandie, liepos 23 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sąuare salėje 
teiksitės visi nariai susirink
ti, nes komitetui reikalinga 
iškaišo žinoti, kurie ims da-
lyvumą išvažiavime 27 liepos, 
kad paduotų savo vardus. 

Korespondentas. 

Praeito ketvergo vakare, lie
pos 17 d. įvyko L. Vyčių 3 
kuopos susirinkimas. Tarp kit
ko nutarta rengties prie sei
mininio išvažiavimo liepos 27 
d., susidlėjus su L. Vyčių 13 kp. 
iš To\vn of Lake. Komisija 
abiejų kuopų suradimui vietos 
pranešė, kad tinkamiausia vie-. 
ta šeimininiui išvažiavimui vra 
Willow Springs, III., ant lietu
vių ūkininkų ūkės, kurie su 
mielu noru davė leidimą pa-
pikninkauti Chicagos vyčiams. 
Abi kuopi važiuos trokais. Ta f 

kas nori dalyvauti sykiu su 
dviejų kuopų, t. y. 13 ir 36 vy
čiais šeimininiame išvažiavime, 
lai išanksto užsiregistruoja 
pas rengimo komisiją, nes su-
lyg žmonių sfcaitliaus ir trokas 
bus pasamdytas. 

Susirinkiman atsilankė du 
kuopos* nariu, sugrįžusiu i 
Dėdės Šamo kariuomenės J . A. 
Mickeliunas ir antras, kurio 
pavardės rieatmenu. Dabar, 
rodos, jau visi kuopos nariai 
yra sugrįžę iš kariuomenės. 
J au praeitam susirinkime bu
vo nutarta surengti narių-ka-
reivių sutikimui įr pagerbimui 
vakarėlį, bet nevisi dar buvo 
sugrįžę. D^bar, visiems sugrį
žus, neužilgo bus surengtas 
gražus pagerbimo vakaras. 

Koresp. 

Tečiau siuntimas atstovo ne
buvo nutarta. Priežastis tai, 
kad kp. finansiškai žemai sto-
vi.Kol kas nesurasta priemo
nių, kad padengus kelionės lė-
šas.Tas pavesta valdybaiJeigu 
negalima bus siųsti atstovo 
nuo kuopos, tai nors su kita 
kuopa susidėti. Vėlitina kuo
pai geriausio pasisekimo, kad 
pasirodytų ne vien žodžiais, 
bet ir darbais. Tada ir šiame 
lietuvių* kampelyj sustiprės 
mūsų jaunimo dVasia ir žengs 
visi bendrai prie vieno, idealo. 
Tada išsisklaidys tie ūkai, ku
rie dar stengiasi jaunimą į 
tamsą intraukti. 

Vyturėlis. 

I Užrubežį Siuntiniai! 
Tavoras nupirktas čionais bus 
išsiųstas tiesiai jūsų giminėms 

. ir draugams. 
Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 

susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čevery-

kų ir Maisto į Lietuvą, čeko-Slovakij^f Lenki

ją ir Vokietiją tiesioginiu keliu. 

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p. 

Kazimierą Bugarevičių, kuris užrubežiniais 

siuntiniais užsiima. J is jums viską paaiškins. 

Atkins & Freund 
4805-13 S, Ashland Ave. 

d 

PRANEŠIMAS. 
Pagrįžęs iš Francijos Cliica-

gon laikinai priiminėju ligo
nius savo pagyvenimo vietoj 
3125 W. 38 Str. arti Ketfzie 
Ave. Kaip greitai bu s gatava, 

ofisą ant pietvaka
rinio kampo Leavitt ir 22-ros 
gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 vakare. 

Dr. S. Biežis, 
Telefonas McKinley 4988 

S. P. Tanis & Co. g 
31 East 112th St., Roseland, 111. S 

Arti Mich igan Ave. , a n t a n t r ų l u b ų m 

PRANEŠIMAS, 

IS WEST SIDE. 

Gerbiamiejie Klebonai! 
Spausdiname atskirai 

giesmes: 
siąs 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Mary Gallagber, stenografė. 
Irene Milės, stenografė. 
Evelyn Meyer, stenografė. 
Ėdwin Munzner, klerkas. 
Carl Otto, bankos telegra-

pheris. 
Josepb Scanlan, pasiunti

nys. 
Iš orlaivio pasažierių žuvę: 
Earl Davenport, White Ci

ty atstovas. -
Carl Weaver, mecbanikas, 

iš Warren, O* 
Sakoma, jog iš 28 sužeistų

jų keli vargiai pagysią. 

Šiandie vakare, kaip jau 
buv0 pranešta, įvyksta pas
kaitos, kurias rengia L. Vy
čių 16-ta kuopa. Pradžia ly
giai 8 vai. vak. Taigi visi na
riai esate kviečiami atsilankv-
t i. Taipgi ir kitos kuopos y-
ra kviečiamos. Tikime, jog at
silankę nesigailėsite, nes, kaip 
jau buvo pranešta, šias pas
kaitas atliks p. J. Kaupas. 
Taigi naudokitės proga. Kad 
nereiktų gailėties. Po paskai
tų bus žaislės ir pasilinksmi
nimas. 

Moksleivių Domai. 

Moksleiviai, važiuojantieji 
į Moksleivių Seimą Chicagon, 
norintieji gauti pagyvenimui 
vietas pas privatines šeimy
nas, iš kalno kreipkitės šiuo 
adresu: Viktoras Balanda, 
3258 So. Union Ave., Chicago, 
111. Geistina, kad visi kreiptų
si iškalno, kad butų galima 
viskas prirengti. 

Viktukas. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Liepos 17 d. L. Vyčių 24-ta 
kuopa laikė savaitinį susirin
kimą. Pirmiausiai sekė rapor
tas iš rengiamo šeiminiško iš
važiavimo, kuris j vyks nedėlio 
je , rugpjūčio 10 d. Rengėjai 
pranešė, kad vieta dar nesuži
nota—praneš sekančiam susi
rinkime. Toliaus kalbėta apie 
vakarų rengimą ateinanti, se
zoną. 

Kadangi kuopa turi paėmus 
svetainę del rugsėjo 14 d., Š 
m., tai laikas visai trumpas. 
Kreiptasi prie dramatiško sky
riaus, kad šis vėl atnaujintu 
savo veikimą, nes buvo pa 
ėmęs vakacijas šilumoms už
ėjus. 

Pirmininkas paaiškino, kad 
sekančiam sezonui reikia rink
ti valdyba. Visi tam pritarė 
Užklausta dramatiško skyriaus 
valdybos ar apsiimtų veikti 
dar sekančiam sezonui. Neku-
rie atsisakė, bet prižadėjo dir
bti išvieno, kada tik bus pa
kviesti. Valdyba išrinkta se
kančiam sezonui iš pirm.—A. 
Valonis, režisierius — J . P 
Poška, programo rengėjai—P. 
Cibulskis, A. *DuxJa. Toliau 
kabėta kaslink siuntimo atsto
vo į L. Vyčių seimą. Visi pri
tarė siųsti, ypatingai, tai D. 
Valovas ir kun. F . Kudirka 
aiškino kokią didelę vertę t u r 
seimas. Nuo seimo priklauso 
visas kuopų veikimas, nes at
stovas parsiveža naujų minčiv 
ir pradeda jas skleisti tarpe 
savo narių ir šiaip apielinkės 
jaunimo. Tuomet jaunimas pa
sidaro veiklus, kada turi už
imti naujus darbus. 

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

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbą, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum eago. 
7. Dievas mūsų apginė jas. 

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

Kaina 2c. Kas užsisako 
daug nuleidžiamas nuošimtis. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46-th St. Chicago, EI. 
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Lietuviška Agentūra 
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir kitiems, 

kad per mūsų lietuvišką ofisą galima lengvomis išlygomis 
įgyti NAMlTS, LOTOS IR FARMA'S. Kurie norite par
duoti savo nuosavybes, tai ateikite mūsų ofisan suteikti jųjų 
informacijas, b mes stengsimės surasti pirkėja. 

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (proper-
eių) ant pirmo ir antro morgeeio. 
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Mes apdraudžiame (inšiuriname nuo ugnies visokias 
nuosavybes • j geriausias kompanijas. 

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

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

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

Mūsų ofisas atidarąs kas diena nuo 8 valandos iš ryto 
iki 6 valandai vakare. m 

Vakarais: Seredomis ir Subatoriiis iki 9 valandos vakare. 

m 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
I 'l • l \ l tSTAS MOTERIŠKŲ LIGŲ IR CHIRURGIJOS 

Gyvenimo vieta 1909 Armitage 
ave., arti Lincoln st.. 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
.vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armitace 6529 

Ofisas: 1541 — 48 W. Divtsion 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 
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i Malioriai ir Dekoratoriai i 
saa 9 MM 

E Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at- = 
r likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. | 
= Atsišaukite pas • = 

| P. Cibulskis ir J. A. Poška 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 i 
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustoji mas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių ifigerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitterla, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų fa
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTIOM J. Baltrenaa, Prof., 

1707 So. Halated St., Telephone Canal 9417, Chicago, m . 
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