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METAI-VOL. IV. No. 176 

S. V. kariuomene 
pasiliks Siberijoje 
onija nesako, kada 

AUSTRŲ SPAUDA APIE 
TAIKOS SUTARTĮ SU 

TALKININKAIS. 

Sako, sąlygos austrams 
peraštrios. 

\ . 

apleisianti 
S. V. KARIUOMENĖ BUS 

PALAIKOMA SIBERIJOJE. 

Taip yra parėdęs prezidentas 
Wilsonas. 

Washington, liepos 26.—Pre
zidentas Wilsonas vakar pra
nešė senatui, kaipo atsakymą i 
senatoriaus Johnsono rezoliu
ciją, kad Suv. Valstijų kariuo
menė ir tolesniai pasiliksianti 
Siberijoje, kaipo gyvasis ele
mentas. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
amerikoniška kariuomenė teu 
reikalinga apdrausti Siberijos 
geležinkelį ir tuo geležinkeliu 
visokią transportaciją. 

Suv. Valstijos yra sutaru
sios su Japonija tik tuomet iš 
ten atšaukti sav0 kariuomenę, 
kuomet amerikoniški geležin
kelių ekspertai, katrie valdo 
tą geležinkeli, bus atšaiikti. 

Prezidentas tvirtina, kad Si-
berija turi but apsaugojama 
nuo betvarkės ir anarchijos. 
Tą tikslą galima atsiekti tik 
palaikant atvirą ten geležinke
lį. Be to, šiandie Siberijos gy
ventojams trūksta visokiu pra
gyvenimui reikalingų daiktu. 
Gyventojai visą viltį padeda 
tik Suv. Valstijose. Oi pasta
rosios deda pastangas jiems 
pristatyti visus tuos reikia
mus pragyvenimui daiktus. Tr 
šitam atvėjyj ten reikalingas 
amerikoniškos kariuomenės 
patarnavin^as. 

Besi vaikio j ančios gaujos. 
Besivalkiojančios įvairios 

žmonių gaujos Siberijoje, ku
rios neturi jokio sąryšio su 
jokia organizuojama valdžia, 
daugiausia trankosi aplink ge
ležinkelį ir tą naikina. Tad 
militarinis geležinkelio apsau
gojimas būtinai reikalingas, 
sako prezidentas. 

Šiandie amerikoniškos ka
riuomenės dalis pildo sargybos 
pareigas Vladivostoke, kita 
dalis tokias pat pareigas atlie
ka Verchniam-Udinske. Ne
skaitlingas kariuomenės bū
rys stovi ir Harbine. 

Originalis amerikoniškos ka
riuomenės pasiuntimo Siberi-
jon tikslas buvo dvejopas: ap
saugoti eekų-slovakų kariuo
menę ir pagelbėti Siberijos ru
sams pravesti ten reikalingą 
tvarką, įsteigus laikiną vai 
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dzią. 
Amerikonai nesimaišo į 

rusų reikalus. 
Siberijoje yra apie 8,000 

amerikoniškų kareivių. Karei
viams vadovauja majoras gen. 
Graves. Šitam yra įsakyta ne-
simaišyti i jokius vidujinius 
rusų reikalus, bet kiek tik yra 
reikalinga paremti Johną H. 

JAPONAI NESAKO, KADA 
JIE GALĖSIĄ APLEIS

TI SHANTUNGĄ. 

Opozicija senate tad turi nau
ją argumentą. 

Washington, liepos 26. — 
Senate senatoriai republiko-
nai vis dar trukšmauja Kini
jos provincijos Shantungo rei
kale. Jie buvę gavę užtikrini
mų, kad Japonija veikiai ap
leisianti Shantungą ir pasilik
sianti tik mažą to pusiausalio 
dalį. 

Senatoriai tečiaus tuo ne-
pasiganėdino. Jie paklausė Ja
ponijos ambasados užtikrini
mo. Tos amb" » 7os palydovas 
I)e Bucui senato komitetui 
pranešė, kad Japonija negali 
p a s a k y t i i r p a s k i r t i l a iko , 
kuomet ji galėsianti pasiša
linti iš Sbantungo. Nes tas 
klausimas esąs labai painiai 
surištas slaptomis sutartimis, 
padarytomis Japonijos su Ki
nija. 
Tad dabar senatas gavo nau

ją argumentą atakuoti taikos 
sutartį ir tautų sąjungą. 

GAL PASIBAIGS ANGLE 
KASIŲ STREIKAS. 

Vyriausyįė susekusi suokalbį. 

Londonas, liepos 26. — Vy 
riausvbės atstovas Andrew 
Bona r Law pranešė parlamen
tui, kad anglekasių streikas 
Anglijoje gal pasibaigsiąs 
šiandie ar rytoj. 

Taippat pranešė, kad darbi
ninkus streikan sukurstė bol
ševikiški agitatoriai su tikslu 
sunaikinti visą šalies socijalį 
ir politikinį gyvenimą. 

Sakė, kad vyriausybei tie 
kurstytojai yra žinomi ir jie 
veikiai atsidursią į kalėjimus. 

Vienna, liepos 26.—Talkinin
kų austrams induota taikos su
tartis ir sutartyje išreikštos 
sąlygos nepadarė didelio įspū
džio į Austrijos gyventojus. 

Savo keliu, laikraščiai kar
čiai atsiliepia apie sutartį. Pa
žymi, jog pasaulis posenovei 
mėgina apsieiti su Austrija, 
kaipo didele ir galinga vieš
patija. Tuo tarpu šiandie Aus
trija yra visai maža šalis. Tik 
viena šeštoji dalis kituomet 
buvusios Aust rijos-Ungari jos 
imperijos. Ta imperija kituo
met skaitė 55 milijonus gy
ventojų. Gi dabartinė Austri
ja skaito vos apie 6 milijo
nus gyventojų. Bet ir šitiems 
gyventojams ateinančią žiemą 
grūmoja badas ir šaltis. 

Be to, laikraščiai dar nuro
do, jog talkininkų visas tik
slas gana aiškus. Jie nori pri
versti Austriją bankrutyti. • 

Ką sako austrų premjeras. 
Dr. Kari Renner, Austrijos 

premjeras ir austrų atstovų 
galva taikos konferencijoje, 
kurs andai čia lankėsi, vienam 
pas ika lbė j ime p a s a k o : 

**Mes pakviesti 'amerikoni-
h£n*f!rvikovon,* t. y. arba mes 
patys turime nusišauti arba 
turime but nušauti. 

" Į sekančią dešimtį dienų 
austrų atstovai turės prista
tyti talkininkams prirodymų, 
jog Austrija pasiketina duoti 
reikalaujamus atlyginimus, 
neturėdama jokių versmių, iš-
kur gauti tą visa. , r 

TELEGRAMA IŠ WASH 

—— 
WASHINCrfON, liepos 26. 

'Iš Paryžiaus gavau tokią ka-
blegramą: 

Amerikos lietuvių atstovai: 
Žilius, Dobuiis, Balutis ir No
rus yra Paryžiuje. 

Vyriausioj} Lietuvių Spau
dos Biuro šaka iš Šveicarijos 
perkelta Paryžiun. . 

Politikos žinios pasiųstos 
New Yorko ofisan ir Pildoma
jam Komitetui Washingtone. 

Vinikas. 

OARRANZA NUOLANKIAU 
JA SUV. VALSTIJOMS. 

Įsako susekti plėšikus ir 
nubausti. 

CUKRUS BUSIĄS PIGES 
NIS. 

ĮSAKYTA LENKAMS SUSI
TAIKINTI SU ČEKAIS. 

IŠNYKO VISA VILTIS 
CHICAGIEČUMS. 

Neteks jiems pamatyti Valijos 
princo. 

Londonas, liepos 26.—Ame
rikos laikraščių koresponden
tai painformuoti iš tikrų ver
smių, jog Valijos princas, vie
šėdamas Amerikoje, neaplan
kysiąs Chicagos. Sakoma, jis 
busiąs tik New Yorke ir Wa-
shingtone. 

Stevensą, amerikonišką gele
žinkelių inžinierių, ' pažymi 
prezidentas. Nes Stevens ant 
Siberijos geležinkelio palaiko 
tvarką sulig talkininkų komi
teto nurodymų. 

Paryžius, liepos 27. —Len
kai su čekais visas laikas kau-
jasi už Tescheh apskritį. Vieni 
ir kiti tvirtina, kad jiems pri
guli tas apskritys. 

Vyriausioji taikos konferen
cijos taryba įsakė lenkamg su
sitaikinti su čekais. Tam tiks-
lui duota 10 dienų. 

Jei to nepadarys, tai taryba 
pati savaip nutars, kaip ir 
kam turi prigulėti tas apskri
tis. 

WashingtOB, liepos 27. — 
Cukraus ekvalizaeijos (suly
ginimo) bordo pirmininkas 
Zabriskie paskelbė, jog kiek 
palaukus cukrus ir vėl atpig
siąs, nes jo busią užtektinai. 

Šiandie cukraus kiek trūk
sta ir jis branginamas todėl, 
kad jo daug suvartojama vai
sių košelėms* 

Pažymėjo, jog cukraus nei 
vienas svaras -nebus siunčia
mas Europon pirmiau, kol jo 
nebusią užtektinai šalies gy
ventojų reikalams. 

Washington, liepos 25. — J 
Suv. Valstijų pagrūmojimus 
Meksikai, tos respublikos pre
zidentas Carranza paskelbė 
parėdymą susekti meksikonus 
plėšikus, katrie nesenai apiplė 
šė amerikoniškus jurininkus 
arti Uosto Tampico, ir tuos 
aštriai nubausti. 

Tokių žinių vakar iš Meksi
kos gavo karės laivyno depar
tamentas. 

Toliaus pranešama, kad tas 
pat Carranza militariniam 
Tampico gubernatoriui Gon-
zales įsakęs ateityje duoti 
stipresnę apsaugą ameriko
nams. 

Padidinami mokesčiai už va? 
žinejimą gatvekariais 

Chicagoje 
VIRŠUTINIAIS GELEŽIN
KELIAIS BUS 7 CENTAI. 

TYRINĖJAMA MAISTO 
KAINA. 

Columbus, 0., liepos 27. — 
Ohio valstijos gubernato
riaus Cox įsakymu visoj vals
tijoj imta energingai tyrinėti 
maisto kainą. Norima susekti 
spekuliantus ir profiterinin-
kus. Norima patirti, kas yra 
kaltas už maisto brangumą. 

PREZIDENTAS NEDUODA 
SENATUI SUTARTIES SU 

PRANCŪZIJA. 
Washington, liepos 26. — 

Tautų sąjungos priešininkai 
senate pakėlė balsą, kad pre
zidentas AVilsonas senatui ofi-
cijaliai induotų padarytą at
skirą sutartį su Prancūzija; 

Bet vakar iš Baltųjų Rūmų 
paskelbta, kad prezidentas tos 
sutarties neduosiąs senatui da
bar, tik po savo kelionės po 
šalį. Gi kelionę prezidentas 
manąs pradėti apie rugpjūčio 
10 d. 

Prezidentas pramato, kad 
jam nelengva bus palaužti se
natorių republikonų priešgi-
niavimus tautų sąjungos rei
kale. Tad jis apkeliaus šalį su 
kalbomis tos sąjungos reika
le. Prezidentas intikins gyven
tojus, jog be tautų sąjungos 
jokios reikšmės negali turėti 
pati taikos sutartis. 

AŠTRUS PORTUGALIJOS 
V Y R I A U S Y B E S P A -

• _ R4DYMAS. r. , . 

Lisbona, liepos 26. — Ant 
kai-kurių geležinkelių Portu
galijoje sustreikavo darbinin
kai. Vietomis jie išardė gele
žinkelius. 

Kad sustabdyti tą nelemtą 
streikininkų pasielgimą, vy
riausybė nusprendė kiekvieno 
važiuojančio traukinio prieša
kyj prikabinti vagoną su tais 
streikininkais. 

Tuo pagrūmojimu norima 
sulaikyti streikininkus nuo to
limesnio ardymo geležinkelių. 

Gatvekariais 6 centai ir trans-
feris 1 centas. 

State Public Utilities komi
sija kaip šiandie, liepos 26 d., 
paskelbsianti, kad Chicagoje 
pabranginamas viršutiniais ge
ležinkeliais ir gatvekariais va
žinėjimas. Viršutiniais geležin
keliais važinėjimas bus 7 cen
tai (dabar 6c), gi gatvekariais 
—6c. ir 1 centas priedo imant 
transferį (dabar 5c) . 

Komisija, matyt, yra tos 
nuomonės, kad be to pabran
ginimo nėra gana patogu tai
kinti kompanijas su darbinin
kais. 

Yra daug vilties. 

Žinovai tvirtina, kad Chica
go galų-gale bus apsaugota 
nuo grūmojimo gutvekarių 
streiko. 

(lai šiandie, o gal rytoj kom
panijos susitaikins su darbi
ninkais ir bus išvengta pavo
jaus ir pramatomos betvarkės 
miesto transportacijoje. 

Vakar po pietų darbininkų 
unijos atstovai su kompanijų 
atstovais turėjo konferenciją. 
Bet konferencija nedavė jokių 
geistinų pasekmių. 

Šiandie konferencija atnau
jinama. 

Darbininkai griežtai stovi 
už 8 valandas darbo dienoje. 
Pasakojama, kad kompanijos 
tuo žvilgsniu šiandie bus 
įveiktos. 

Kuomet bus nustatytos dar
bui valandos, su užmokesties 
klausimu eisis lengviau. 

Gubernatorius Chicagoje. 

Vakar čia atkeliavo guber
natorius Lowden. Jo atkelįą-
vimo tikslas nežinomas. Bet 
arčiau gubernatoriaus stovin
tieji tvirtina, kad jisneaplei-
siąs miesto, kol nebusią sutai
kinti gatvekarių darbininkai 
su kompanija. 

Viršutinių geležinkelių kom
panija savo darbininkams va
kar oficijaliai pasiūlė 62c. va
landoje. 

Nežinia, kiek darbininkams 
pasiūlys gatvekarių kompani
ja. 
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LORDAI PRIEŠINASI TEIS 
TI KAIZERĮ. 

Londonas, liepos 26. — Ang
lijos lordų bute pakelta pasi
priešinimas prieš patraukimą 
atsakomybėn ir teisimą buvu
sio vokiečių kaizerio. 

Ypač daugelis lordų prie
šinasi, kad kaizeris turėtų but 
teisiamas Londone. 

860 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
REVOLIUCIJOS ME

TU EGIPTE. 

NORIMA PARDUOTI ARMI
JOS MAISTO PERVIRŠĮ. 

To maisto yra $120,000,000 
vertės. 

Washington, liepos 26. — 
Kongreso komiteto tyrinėti 
karės išlaidas pirmininkas 
Graham gamina rezoliuciją, 
kuriąja bus pareikalauta ka
rės departamento, kad šis 
kuoveikiaus parduotų visą su
krautą armijos maisto pervir
šį. To maisto esama $120,000,-
000 vertės. 

Šitą pirmadienį rezoliucija 
bus induota kongresui, kuris, 
be abejonės, ją priims. 

Maistas turi but parduotas 
žmonėms. 

Komitetas" "rezoliucijoje aiš-
PIRKITE KARĖS TAUPY- kiai pažymės, kad karės de-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).[partamentas duotų progos 

žmonėms nupirkti tą maistą. 
Reiškia, karės departamen

tui bus nurodyta, kad jis to 
maisto nesugrąžintų atgal 
kompanijoms, nuo kurių karėse 
metu yra pirkęs. Bet kad mai
stą padalintų po miestus ir 
parduotų žmonėms per įvai
rias organizacijas arba muni
cipalines įstaigas. 

Komketas savo raporte duo
da vėjo karės departamentui 
už palaikymą ilgai tiek daug 
maisto. Komitetas intaria de
partamentą, kad šis tyčiomis 
taip elgiąsis. Nepasiunčiąs to 
maisto turgun, kad apsaugoti 
reikalus tų, nuo kurių tie pro
duktai kituomet buvo supirk
ti. • 

Kokio yra maisto. 
Komitetas pagaliaus užmeta 

karės departamentui apsilei
dimą, buk šis ilgas laikas ne

padavė kongresui jokių žinių 
apie maisto perviršį. 

Liepos 8 dieną to maisto 
įvairiuose šalies sandeliuose 
buvo sukrauta: 

Jautienos blešinėse vertės 
$24,000,000; kumpių $23,000,-
000; sumaltos jautienos bleši
nėse $10,000,000; jautienos 
kepti $20,500,000; šviežios su
šaldytos mėsos ir paukštienos 
$20,000,000; daržovių blešinė
se $23,000,000. 

Bus parduotos pasagos 

Karės departamentas pasiū
lė parduoti du milijonu sva
rų, kaipo perviršį, arklių ir 
mulų pasagų. Uždaryti pasiū
lymai bus atidaryti rugpjūčio 
14 d. Ligi tos tik dienos taigi 
ir pasiūlymai bus priimami. 
I Karės departamentas ligšiol 
įvairios medžiagos yra parda
vęs UŽ; $354,470,000. 

Londonas, liepos 26. —Ang
lų kariuomenės Egipte vadas, 
gen. Allenby, pranešė savo 
vyriausybei, jog buvusios re
voliucijos metu Egipte 860 
vietos gyventojų užmušta ir 
apie 1,600 sužeista. . v 

Europėnų ir kitų civilių: 31 
užmušta ir 35 sužeista. 

Kareivių: 29 užmušta ir 114 
sužeista. 

Be to: 39 revoliucijonieriai 
nubausta mirtimi; 27 nubaus
ta kalėjimu ligi gyvos galvos; 
daugiau 2,000 kitų nubausta 
kalėjimu trumpesniam ir il
gesniam laikui . 

Tokios tai pasekmės iš re
voliucijos. 

ANGLEKASIAI PADUOS 
SAVO REIKALAVI

MUS, . 
Scranton. Pa., liepos 26 .^ 

Kietųjų anglių apskrityje an-
glekasiai kompanijoms pa
duos štai kokius savo reikala
vimus: 

1. Mažiausia užmokestis -$8 
dienoje. 

2. Šešios valandos darbo 
dienoje. 

3. Penkios ir pusė dienos 
darbo savaitėje. 

4. Nepriėmimas darban "ne-
unistų. 

5. Laikas ir pusė už darbą sek
madieniais ir legalėmis šventė
mis. 

ATSTOVŲ PARLAMENTAN 
RINKIMAI PRANCŪZIJOJE. 

Paryžius, liepos 26. — Čia 
nuomoniaujama, kad prancū
zų parlamentan atstovi) rinki
mai, turbūt, įvyks spalių 12 
dieną. 

Tą dieną bus išrinkta 600 
atstovų' 

Municipaliuose rinkimuose 
pirmieji balsavimai įvyks spa
lių 19, gi antrieji tuojaus po 
pirmųjų. 

Senatorių rinkimams atsto
vai bus renkami lapkričio 16, 
gi rinkimai pačių senatorių 
įvyks lapkričio 23. 

Visa eilė visokių priedinių 
rinkimų bus atlikta lapkričio 
30 d. 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
STREIKININKĄ. 

Ties Crane įstaigomis, kur 
streikuoja tūkstančiai darbi* 
ninku, vakar pakilo riaūses-
kuomet specijalis poliemonas 
Ryan pašovė streikininką Pe-
ter Abozaria. 

PANAMOS PERKASU PER
SIKELIA LAIVYNAS. 

Colon, liepos 27. — Naujai 
nuorganizuotas S. Valstijų 
Pacifiko karės" laivynas persi
kelia Panamos perkasu iš At-
lantiko Pacifiko vandenvnan. 

NUSKENDO 11 VAIKŲ. 

Springfield, Mass. liepos 
27. — Vienuolika iš vaikų kliu 
bo vaikų nuskendo ežere Big 
Pond apvirtus valčiai, nuo stal 
ga pakilusio vėjo. 
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Streikai ir Brange
nybė. 

Bepig socijalistams. Kada 
atsiranda didelių sunkenybių 
BU giliai siekiančiomis prie
žasčių šaknimis, kada rimti 
žmonės atsidėję mintija norė
dami surasti vargų šaltinį ir 
pataisyti, tada socijalistai 
juos apšaukia Buržujais, o pa
tys niekuomi neprisidėję prie 
sunkenybių mažinimo tik kvie
čia skaitytojus išreikšti nuo
monę. N 

Taip yra ir dabar. Gyveni
mas nežmoniškai brangus; 
Darbininkai streikuoja, kad 
gautų daugiau algos. Jiems 
pasiseka, bet po to gyvenimas 
dar labiaus pabrangsta. Tada 
atseina vėl reikalauti didesnės 
algos vėl streikuoti. Streikui 
pasisekus gyvenimas vėl bran
gesnis. 

Ima mintis, kad streikais ir 
gyvenimo brangybe lyg dviem 
kojom eina vargas j žmones. 

Tečiaus butų neprotinga sa
kyti, kad darbininkai neturi 
streikuoti. Jeigu ?ų algos ne
ištenka gyvenimui, o darbda
viai gražumu nedaugm0 už
mokesčio, tai darbininkai, už
dirbdami mažiau negu praval-
go, butų kitų žmonių vergais. 
Nes kiti naudotųsi darbininkų 
darbu, neduodami už tai atly
ginimo. Darbas tada butų pri
verstina dovana. Taip buvo 
vergijoje. 

Prieš 1891 metus gyveninio 
brangenybė buvo reta ir mažai 
kas ją pastebėdavo. Tada Leo
nas XII I enciklikoje "Rerum 
Novarum" parašė, kad tik to-
kis užmokestis darbininkams 
yra teisingas, kuri s užtikrina 
darbininkui ir jo šeimynai pa
doru pragyvenimą. Socijalistai 
nenorėjo pripažinti to, ką po-
pežiuš išreiškė. J ie skelbė vie
nas tik gerąsias streikų puses, 
užsiėmė streikais ir daug strei
kų padarė. Tečiaus darbinin
kai neišbrido iš vargo. Užmo
kesčių neištenka gyvenimo 
reikalams. 

Vienas tėvas dirba ir par
neša uždarbį. Uždarbiui paky-
lus, tik vienam šeimynoje jis 
pakyla. Tuo pačiu laiku val
gyti reikia ir tėvui ir motinai 
ir vaikams. Jei tų vaikų yra 
nors trys, tai šeimynoje vie
nas uždirba o penki valgo. 
Vienam pelnius mokesčio pa
kėlimą sakysime 30 nuošim
čių, valgis ir kiti gyvenimo 
reikalai pakyla taip-gi 30 nuo
šimčių. Tada šeimyna turi vie-

Viengungiy religija. 
Socijalizmas šeimynos ne

pripažįsta." J is yra visas pas
tatytas ant viengungių ir rū
pinasi, kad tik tiems butų ge
ra. Sulig pamatinių socijaliz-
mo pažiūrų Rusijos bolševikai 
nacijonalizavo moteris, kitaip 
sakant įvedė priverstiną pa 
leistu vyste. 

Bet ir ta tvarka laimės ne-
duoda žmonėms. Tėvo meilė 
ir rūpestingumas daug gero 
padaro ir yra labai reikalinga, 
kad civilizacija eitų pirmyn. 
Panaikinus šeimyną tėvo mei
lė išnyksta susyk. 

J i rišasi su vyro ir moteries 
meile. Panaikinus tėvo meilę, 
veikiai išnyks graži ideale 
skirtingų lyčių meilė. Gimdy
mas tada bus grynai gyvuo-
liškas veiksmas. Moterys virs 
veislinėmis pataitėmis. Visas 
motinos idealizmas išnyks. 

Tat įvyks tuom labia'u, kad 
viešpatija turės duoti duoną 
ir auklėjimą vaikams, kitaip 
sakant, atims iš motinų vaikus 
ir juos augįs tam tikrose įs
taigose tam tikri pristatyti 
auklėtojai. Motiniškoji meilė 
tada neteks tų pasišventimo 
progų, kuriomis ji dabar auga 
ir stiprėja. Jau dabar yra mo
terų vengiančių gimdymo dėl
to, kad jis skaudus. Socijaliz-
me tokių moterų bus daug 
daugiau. Socijalistiškai sut
varkytas pasaulis neturės tei
sės reikalauti motinystės iš 
moterų. Jos visada galės rem
tis lygybės principu: " K a m 
vyrai nedalyvauja kūdikių 
gimdymo skausmuose t " 

Skausmų nekentimas, nete
kęs visų pasišventimo paramų, 
panaikįs ir motinų meilę. , 

Tokiu būdu išnyks iš žmonių 
tarpo trys meilės: tėviškoji, 
lytiškoji ir motiniškoji. Tos 
trys meilės pasaulio kultūrą 
varė ir varo pirmyn bei augš-
tyn. Su darvinizmu suaugęs 
socijalizmas nemato meilės nei 
jos reikšmėg pasaulio gyveni
me. 

Socijalizmas mėgsta save 
lyginti prie krikščionių religi
jos, bet nemato skirtumų. 
Krikščionija pasaulio pirmy-
neigą stato ant šeimynos ir 
meilės. Jeigu jis ir butų reli
gija, tai butų klaidinga piktų 
viengungių religiją. 

J i darbininkams laimės ne
duos. Pajutę kad gimimų skait
lius mažinasi socijalistpj vir
šininkai turės pervaryti teisę, 
kad tik gimdančios moterys 
gaus maisto ir gyvenimui rei
kalingų daigtų. Tada visoms 
nevaisingoms bus teisių su
siaurinimas be mažiausios jų 
kaltės. 

Apsėmus užlaikyti visas mo
tinas ir išauklėti visus vaikus 
socijalistiškoji viešpatija tu
rės uždėti didelius mokesčius 
ant vyrų. Dabar žmogus dir
ba ir vargsta del vaikų. Tas 
vargas pasaldintas nors tuomi, 
kad tie vaikai yra jo paties. 
Socijalizme vyras turės ati
duoti į viešpatiją tiek kiek da
bar atiduoda mokesčių ir dar 
turės atiduoti tiek, kiek da
bar duoda savo vaikant . Tik 
tada neturės progos pasidžiau
gti savo vaikais, nes nežinos 
kurie yra jo vaikai. 

Išnykus meilei ir pasidžiau-
gimui visas širdis apims ne
noras dirbti ir apsileidimas, 
arba apatija. J i sugriaus civi
lizaciją. 

• 

A. Jasinskis, lietuvis kareivis buvęs Archangelsko fronte. 

Kompanija M 339 Inf. U. S. A. 
Iš Archangelsko fronto. 

Antanas Jasinskis į Arch
angelską nuvažiavo 4 rugsė
jo ir tiesiog j kulkosvydžių 
mokyklą. Gyvenimas buvo 
sunkus ir aštrus: dieną mo 
kintis,—naktį ant sargybos. 

Suirutė. 
5 rugsėjo Archangelską pa

siekė rusų suirutės banga. Ka
reivis pasiprašė eiti maudytis 
į pirtį, bet išsimaudyti nega
lėjo, nes visame mieste viskas 
buvo uždaryta. Tik žmonės 
gatvės* dalino lapus trijų rų, 
šių. Vienuose šaukė, kad Ang
lija su kitais talkininkai at
važiavusi į Archangelską su 
tikslu grąžinti caro sostą Ru
sijai ir ant jo pasodyti buvu
sio caro brolį Mykolą, ir kad 
jį talkininkai turi atsivežę su 
savim. Tas lapas buvo bolše
vikų atspaustas ir platinamas. 
Kitame lape darbininkų par

tija šaukė darbininkus stoti į 
karą ir kariauti už savo tei
ses, kad visi streikuotų. Tre
čiame buvo įsakymas išduotas 
Rusijos kariuomenės vado 
vardu. Bet niekas nežinojo, 
kas tas vadas yra. Lapas 
kvietė griebtis visų priemo
nių, kad palaikius Rusiją. 

Tiems lapams pasirodžius 
Anglijos ir Amerikos valdžia 
Archangelske nežinojo ką 
veikti. Rusiškai mokantieji 
Amerikos kareiviai išvertė la
pų turinį. Pilnas miestas tapo 
pristatytas sargybų. Ameri
kos kareiviai pirmą kart savo 
amžyje gavo vaikščioti po 
miestą persisvėrę šautuvus 
per rankas. 

Vienas iš naujai apsigarsi-
nusios valdžios, turbūt, jos pir 
mininkas Archangelske tapo 
suimtas ir nuvežtas tolyn į 
jurą. Ten jį laikė laive iki ry
tojaus rytui, kol darbininkai 
gavo leidimą jį atimti iš te
nai. Po jo paliuosavimo su
syk įvyko puiki tvarka visa
me mieste ir apielinkėje. 

Tada tik dešimta dalis ame
rikiečių liko mieste, o visi kiti 
iškeliavo į karės frontą. 

Pirmoji kova. 
Septinto rugsėjo naktyje 1 

vai. įvyko susirėmimas tarp 
bolševikų ir talkininkų žval
gų. Visa diena po to buvo vi
sai rami. Vakare pasirodė, 
kad senas rusas su mažu vai
ku ir balta vėliava atkeliau
ja pa s amerikiečius nuo bol
ševikų. J is pranešė, kad du 
bolševikų pulkai yra pasiruo
šę ant rytojaus užpulti ir iš
varyti Amerikiečius iš jų už
imamos vietos. Amerikiečiai 
netikėjo pranešimui. Išaušus 
kitam rytui bolševikai ėmė 
siųsti savo kariuomenę pir
myn. Oficieras Willems pama
tė bolševikų daugybę griebės 
darbo ir šaukės pagelbos. Ta
po pasiųsta M. kompanija. Tai 
buvo 9 rugsėjo, 10 vai. ryto 
pirma Amerikos kova Rusijo
je. Kova tęsėsi iki 3 v. po 
pietų. Amerikiečiai pergalėjo 
bolševikus ir užėmė jų mieste
lį. Užėmę jį amerikiečiai jam 
davė savo kapitono vardą 
Willemsmore. 

Po to amerikiečiams atsėjo 
būti ant sargybos iki vidudie
niui sekančios dienos. Jie buvo 
menkai apsirengę ir menkai 
valgę. Antrą dieną jie tapo pa
keisti. 

Žuvusių palaidojimas. 
12 rugsėjo bolševikai ėmė 

bombarduoti amerikiečių už
imtą miestelį ir užmušė tris 
amerikiečius: vieną yankee, 
lenką ir rusą. Amerikos ka
riuomenė išlaikė savo vietą; 
bolševikai turėjo atsitraukti 
atgal po kovos, kuri tęsėsi 
dvi dieni ir dvi nakti. Kovai 
nutilus 15 rugsėjo vakare už
muštųjų kūnai tapo pargaben
ti į antrąją kovos Įkliją, o' 16 
rugsėjo buvo iškilmingas jų 
palaidojimas. 

Vyriausias Amerikos batą-

lijoho vadas atsisveikindamas 
su žuvusių lavonais išreiškė 
liūdnumą, kad jiems atseina 
gulėti šaltoje šiaurinės Rusi
jos svetimoje žemėje ir pats 
apsiverkė. Kariškos palaidoji
mo triobos sugraudino širdis 
ir kitiems kareiviams. Jie 
visi suprato, kad ir jų liki
mas yra nežinomas. 

Laidotuvėse dalyvavo taip
gi ir pravoslavų dvasiškis ar
ba popas. Amerikiečiams tat 
buvo nepaprastas reginys. 
Daugelis jį matė pirmą.kartą 
savo amžyje. 

Nepasisekimas. 

Kelias • savaites vėliaus rei
kėjo apsupti ir užimti bolševi
kų stovyklą. Amerikos karei
vius vedė Anglijos oficieras. 
J ie visi išėjo ketvirtą valandą 
po pietų ir ėjo be pasilsio iki 
1 valandai nakties. Ejo vis 
pelkėmis. Oficieras nežinojo 
kelio. Beeidami kareiviai at
rado savo pačių pereitąjį ta
ką. Tada visi suprato, kad pa
klydę. Kelio nežinant negali
ma buvo nieko daryti, tik rei
kėjo eiti namo. Bet kareiviai 
jau nebenorėjo klausyti sveti
mo oficierio. J ie išsirinko ser
žantą, kad juos parvestų at
gal į stovyklą. 

Dienai švintant kareiviai iš
ėjo iš pelkių. Toje pačioje va
landoje ėmė baubti talkininkų 
ir bolševikų anuotos. Drąsus 
kareiviai pamatė, kad jie buvo 
priėję beveik visai prie bol
ševikų apkasų. Jei bolševikai 
butų tą pastebėję, tai nei vie
no amerikiečio nebūtų likę 
gyvo.Trims valandoms vėliaus 
pavargę kareiviai pasiekė an
trą liniją. Iš ten tuojaus gavo 
grįžti atgal į kovos lauką. 
Bolševikai buvo užėmę gele
žinkelį: reikėjo juos išmušti 
iš tenai. Amerikiečiai ir pran
cūzai, dalyvavusieji tame mū
šyje, gavo atsitraukti kokius 
300 žingsnių, palikdami savo 
užmuštuosius ir sužeistuosius. 
Po smarkaus bombardavimo 
amerikiečiai su prancūzais at-
sėmė paliktą kovos vietą, su
rinko sužeistuosius ir užmuš
tuosius, bet pačios vietos ne
pasilaikė. Tiktai kelioms die
noms vėliaus,1 vadovaujant 
prancūzams, amerikiečiai iš
vijo bolševikus ir jų .vietą už
ėmė. ' 

Kova tęsėsi per tris dienas. 
Amerikiečiai pasivarė pirmyn 
per 13 viorstų. Bolševikai be
bėgdami nuo amerikiečių su
griovė tiltą ir suardė, geležin
kelį. 

Tada tapo įvesta laukinė 
sargyba pirmoje linijoje. 

Penega. , 
Kiek vėliaus kompanija M. 

tapo nusiųsta į miestelį Pene-
gą. Ten taip-gi prisėjo tankiai 
kovoti prieš bolševikus. Jų 
buvo daug. Jie darė užpuoli
mus kiekvieną dieną be atly
dos. Prie kovos sunkenybių 
amerikiečiai turėjo dar pildy
ti tvarkdarių priedermes, t. 
y. prižiūrėti, ^kad "baltoji 
gvardi ja" nepakriktų Ameri-I 

kiečių buvo pusantros kompa
nijos t. y. apie 300 vyrų. Maž
daug tiek pat buvo ir Balto
sios Gvardijos. Bolševikų bu
vo apie 8,000 vyrų. 

Paskutinė kova. 

Vargingas gyvenimas lau
kuose tęsėsi per du mėnesiu. 
Paskutinis mušis M. kompa
nijos buvo Bolšije Ozerki, ko
vo pabaigoje. Ta kova tęsėsi 
per penkias dienas nuo 27 ko
vo iki 2 balandžio. Kareiviai 
tą kovą lygįno su belgų ir vo
kiečių kova ties Liege. Bol
ševikai mėgino užeiti ameri
kiečiams iš užpakalio ir išva
ryti juos iš raiškų. Toji kovo
je bolševikai neteko apie 3,000 
ar 4,000 savo vyrų. Amerikie
čių žuvo tiktai du ar trys, vie
nas sužeistas ir trys pateko 
nelaisvėn. Taip pat ir rusų 
Baltoji Gvardija neteko kele
to sužeistų ir užmuštų. 

Kovos smarkumą galima su
prasti iš to, kad miestelis, už 
kurį ji ^ėjo, tapo pilnas prisė
tas šovinių taip, kad jie ap
dengė visą žemę. Mažai beli
ko sveikų namų. 

Kovai pasibaigus su talki
ninkais nakties metu iš 2 į 3 
balandžio bolševikai turėjo 
kovą, t a rp savęs. Daugelis jų 
atsisakė kariauti prieš ameri
kiečius. Tas buvo paskutinis 
didysis kompanijos M. mušis 
Archangelsko fronte. Visi ka
reiviai nekartą manė, kad tu
rės paguldyti savo kaulus 
šiaurinės Rusijos snieguose. 
Bet ta pati sniegų gausybė 
saugojo amerikiečius nuo bol
ševikų, kurie negalėjo išbris
ti per pusnis. 

Talkininkų kareiviai gyve
no snieguose. Tarpindavo snie
gą ir virdavo iš jo sau arba
tą. Ją visi vadindavo rusiškai 
čai. 

Sunku sužinoti kiek iš viso 
šitame fronte žuvo amerikie
čių, ir ypatingai lietuvių, 
tarnavusių Suv. Valstijų ka
riuomenėje. 

Dalyvavęs Visuose 
Mūšiuose. 

LATVIAMS NfcPRIGUL-
MYBE. 

SKAITYTOJI) BALSAI. 

Kaip pataisyti gy
venimą. 

Pirm visko reikia aprūpiu 
ti, kad gyvenimui reikalingi e 
ji daigtai uebrangtų b« reika
lo. J ie brangsta dėlto, kad 
tarp auginančio, sakyme, bul 

ną pelną ir penkis nuostolius. I ves ir ta rp valgančio jas yra 

pirklys. Vietoje pirklio reikė
tų pristatyti viešpatiją. Vy
riausybė turėtų supirkti visus 
užderėjusius javus ir juos par
duoti tiesiog suvartojantiems. 

Mūsų laikų yra didelė klai
da, kad viešpatija kišasi kur 
jai nereikia, q nesikiša kur 
reikia. Viešpatija stato moky
klas. Mokslas negali būti be 
įsitikinimų,. įsitikinimai nėra 
vienoki. Deito viešpatį j inės 
mokyklos skriaudžia vienus, 
pataikauja kitiems, Tai ne 
viešpatijos uždavinys. 

Vežimas valgomų daigtig iš 
kaimų į miestus, įteikimas jų 

valgantiems už tą pačią kai
ną, kokia užmokėta žemdirbiui 
neturi nieko bendra su pa
žiūromis ir jų skirtumais, dėl
to viešpatija galėtų tą daryti 
kuogeriausia. 

Visi geležinkeliai ii* viso:; 
valgomų daigtų didelės ir ma
žos pirklybos turėtų būti vieš. 
patijos įstaigomis. Dirbantieji 
jose žmonės turėtų imti algas 
kaip visi valdininkai iš ben
drojo iždo. Tokiu būdu val
gis pasidarytų pigesnis, llgai-
niu galima butų tą* patį pa
daryti su nepuošniais rūbais ir 
gyvenimais: 

Iš Kopenhageno praneša 
laikraštis " S t a r , " kad naujos 
latvių respublikos prezidentas, 
M. Šaknis Tscrakšte, atvykęs 
Kopenhagon, pasimatys su žy
miomis ypatomis Britanijoj ir 
Prancūzijoj. Visi didžiųjų val
stijų reprezentantai išsireiškė 
už latvių neprigulmybę. Kaip 
tiktai prezidentas sugrįš na
mon, tuojaus busianti sušauk
ta latvių Tautos Taryba Ry
goje ar Liepojoje, susidedanti 
iš 102 narių. Latvija greitai 
turėsianti 40,000 kareivių. Jei 
Latvijos baronai trukdys lat
vių parliamento veikimą, tai 
galės neapsileisti. 10,000 latvių 
yra belaisviais Vokietijoj ku
rie, tikimasi, greitai sugrįš. 
Taip-gi 10^)00 latvių kariauja 
Kolčato armijoj Rusijoj'. 

("Iš . Draugas") 
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Amerikos kareiviai šiaurinėje Rusijoje išmoko važiuoti su 
briedžiais. 

Vakar užėjau pas vieną kai
myną ir ten teko man į ran
kas paimti dienraštį "Naujie
nas . " Skaitydamas taip sau 
mintijau, kad kartais dienraš
tis gerai parašo, o kartais tai 
jau dienraščio žodžiai kyla 
kaip putos ant alaus—tuojaus 
ir išduksta. Man rodosi, kad ir 
"Nauj ienų" redakcija turi iš 
ko pasijuokti, kada perskaito 
savo raštus antru kart . 

Skaičiau vakar "Nauj ienose" 
kritiką " D r a u g o " apie " K a 
talikiška dvasia." Tiek jau to, 
kad "Nauj ienos" proletaria
tas statosi save kankiniu. Tiek 
jau to, kad darodymas jųjų 
klaidų, perspėjimas jųjų bol
ševikiškų darbų, darodymas, 
kad j iesavo vaikus,—savo ka
ną ir kraują—negali dorybėje 
išlavinti, kad tie darodymai 
pasirodo jiems tikri persekio
jimai jųjų katakumbuose. Tiek 
jau to, nes ir aš pats atmenu 
kaip mano tėvai—o jau saky
siu, kad geresnio tėvo ir ge
resnės motinos vaikas neturė
jo—už mano jaunų dienų per
sidengimus, kad išlupdavo, tai 
išlupdavo—ir dar ne su kokia 
menka skurele. Tai buvo die
nos, kada mislijau, kad kata
kumbuose gyvenau, o mano 
tėvai tai persekiotojai. Koks 
tai katakumbas mane laukė, 
kada iki 10 valandai ant gat
vės užtrukdavau. Tiek jau to, 
nes jei tas proletarijatas neiš
augs, tai iš savo katakumbų 
neišlys—ten ir žlugs. 

Bet, va, iš k 0 man skaudu 
pasidarė: skaičiau užmetinėji-
mus ant seserų vienuolių. Pats 
esu seserų auklėtinis/ ir, sa
kau, skaudu, labai skaudu man 
buvo skaityti tą straipsnį, bet 
perskaičiau ir neapakau. La
bai gerai atmenu visas tas se
seris, kurios mane mokino; at
menu jųjų pasišventimą ir gan 
gerai suprantu, ko ir kiek jos 
išmokino.. Tiesa, universiteto 
kursus parapijinėj mokykloj 
negavau, bet ant kiek pamenu, 
tai man rodosi dar nebuvau 
prisirengęs universiteto kur
sus imti. Bet žinau, kad jos 
mane puikiausiai prirengė prie 
High Scliool kursų, ir ta tai 
buvo jų užduotis, kurią jos at
liko garbingai. Už jųjų pasi
šventimą ir gražų pavyzdingą 
gyvenimą jas gerbiu — ir ne 
aš vienas, bet ir Petras ir Jo
nas ir visi kiti, kurie mušu 
kliasoje, buvo, o rods yra toks 
priežodis, kad vaikai daug dau
giau kaip suaugę žmonės pa
žįsta ką gerbti ir mylėti. 

Bet aš vieną klausimą re
dakcijai noriu duoti. Ar tiesą 
yra, kad keli metai atgal vie
nas kunigas Chicagoje buvo 
kvietęs socijalistus ir jųjų 
vadus į kokias diskusijas, ir 
kad tas kunigas buvo pasta
tęs parapijinės mokyklos vai
kus su socijalistu susiremti. 
Rodosi tai buvo kun. Serafi
nas, Pullman'e. (Ne. Tai bu
vo kun. P. Lapelis, Roselande, 
111. Red.) I r ar tiesa, kad visi 
socijalistai toje dienoje tapo 
nesoeijalistais, t. y. ne vienas 
Nepasirodė. Malonėkite, ger
biamas redaktoriau, jei taip 
buvo, parašyti tų diskusijų 
aplinkybes. Atsakymą dide
lėmis raidėmis atspausdykite, 
n«s noriu kad čia, Springfiel-
de, keli raudonukai, supras
dami kame dalykas yra apie 
parapijinų mokyklų " vaikus, 
ir išbaltų. Ar tik nebuvo ir 
panašių atsitikimų t 

Jei tiesą, kad toks atsitiki
mas buvo, tai kur, o kur buvo 
visos tos idėjos del išplatini
mo, kurių aukos buvo renka
mos kaip "Nauj ienos" kad 

(Tąsa ant 3 pusi) 
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DRAUGAS 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

(Tąsa nuo 2 pus i ) . 

pa rašo ' (Aš jokiu būdu neiš-
metiuėju, kati t a rp socijalis-
tii nėra gaaių, protingų ir 
mokslo vyru yra Sv&Mfr, 
Y\VJ>b\ Morris Hilųuitt, Wil«;l~ 
shiro, bVrnard Shaw ir kiti 
J M visi supranta , kad jujtu 
idėjos nėra Marx*o klaidina. 

nimus rašy tų ) . Na, tiek ir 
to ; bet ve kame dalykas yra. 
J i e sakosi pasišventę y r a ir tą 
laiko sau už didžiausią garbe, 
ir jie nori , kad visi tą pasi
šventimo dvasią žinotų. Geras 
dalykas ir m e s už ta i nepei
kiame. Bet ką, gerbiamas re
daktor iau, ką manai, kad tą, 

I ką jie t a r p savųjų laiko už 
1 garbę, tą patį, jei r anda t a rp 
i kitų, ta i apšmeižia. J u k ir 

. . 

JŲJŲ mokslą* „.-ra J i e P"Pažį«ta, kad seserys vie 
. . . i nuolės v ra pasišventusios sa 

neteisingai ap-\ tenuoles 
šmeižti. 

Dar vienas dalykas , " N a n -

vo darbams, o paskaityk ka. 
jie rašo apie jas , pažvelgk, ger 
biamas redaktoriau, an t ru 

j ienos ' pro le tar i ja tas užmirš '[ kar t į jų užmetinėjimus, kad 
ta, geriau sakant , dar nesu-Į jie yra pasišventę - - geras da-
pranta, kad dabar t in ia is lai
kais kova ta rp žmonių, iši
mant bolševikus, yra kova pa
saulinės idėjos—ir tik idėjos. 
Šiandie jei nenori- būti ka 

lykas; kad kiti , tai juos pa 
juok. Taip, vakar skaičiau 
4*Naujienose", tam dienrašty
je, kurio obalsis y ra "Lygybė 
ir teisvbė vis iems. ' ' Niekados 

taliku arba soeijalistu, nieks! manęs ta ip seserys vienuolės 
tave uesmaugs. Užmiršdami — 
nežinodami to " p e r s e k i o t a ^ " 
proletar i ja tas skaitosi sa\v 
pasišventęs ir " k a n k i n y s " 
(gal dėlto ir jųjų vėliava yra 
raudona. Pa ta r iama, kad 

nemokino. 
Xorėėiau dar priminti apie 

katalikų bažnyčią ar j i eina 
pirmyn, ar ne. Bet jau neužsi
moka. Na, gerb. redaktoriau, 
ar ne taip, 

X. ' redakci ja perskai tytu ! Su pagarba Seserim^ vienųo-
katakumbų dienų istoriją. > lems. 
idant teisingai savo prilygi-i Seserų Auklėtinis. 

" L i ū d n a be t ė v y n ė s / ' padek-
leuiavo M. Misiūnaitė. 

" D a n g u s b r a a g u s " at lošė: 
J . Karpavičia , S. Bernotas , J 
Rimšaitė, M. Rakauskaitė . . \ 
Bietkis. 

Ant galo choras sudainavo 
Per girią g i re lę , " " P e r lau

kelį j o j a u " ir užbaigė su Lie
tuvos himnu. 

Visi savo r o k s atliko gerai . 
Ačiū klierikui Ju ru i , kuris per 
dvi savait i juos išlavino. 

įmonių buvo daug. Visi li
ko užganėdinti i r ramiai išsi
skirstė namo. J K. 

viršininkai labai pagyrė p . 'Šo
rį ir abelnai lietuvius darbi-
ninJkns. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-na(s J . Daukšys Newark, 
N. J . Mums jau sunku susek
ti, kas pas jus ka l tas , kas tie
sus. Tik žirfbme, kad nesutin
kate. Tai-gi liaujamės talpinę 
žinias apie jus nesutikimus. 
Rašykite kg, gero padarote ne
kalt indami, kitų, tai rasite vie
tos mųs dienraštyje. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 

. . 

Lietuviai Amerikoje. 
P H I L A D E L P H I A , PA. 

Senai jau iš Pliiladelphijos 
nematyti žinučių iš L. Raudo
nijo Kryžiaus šelpėjų kuopos 
veikimo. Atrodytų lyg kad vis
kas apmirė ir nieko neveikia
ma. Bet visai ki ta ip yra. Phi-
ladelphieėiai toje sri tyje šau
niai darbuojasi , tik mažai gi
riasi . Tai-gi neprošali bus Sis 
tas pabrėžti apie j u veikimą, 
kad kiti nemintytų, jog phila-
delphieėiai nieko neveikia. 

Liepos 21 d. atsibuvo susi
rinkimas L. Kaudonojo Kry
žiaus šelpėjų kuopos. Protoko
las iš praei to susirinkimo ta
po pr i imtas . . Po to eita pr ie 
raportų, kas nuveikta L. K. 
Kryžįaus savaitėje. Iš rapor to 
pasirodė, kad minėtoji savaitė 
buvo pasekminga ir atnešė 
gražius vaisius. Gauta narių 
apie penki š imta i ; sur inkta 
apsčiai drabužių ir daug val
gomųjų daiktų. Matyt , kad 8v. 
Kazimiero parapi jos parapijo-
nai a t jautė darbo svarbumą it 
gausiai aukojo; suaukota 400 
dol. P in iga i pas iųs t i Centru, 
o kuopos ižde dar randasi dau
giau ka ip šimtas dolierių. Ke 
turios didelės dėžės drabužių 
ir avalinės ir t rys dėžės valgo 
mųjų daiktų pasiųsta taip-gi į 
Centrą. Ta i da r ne viskas. L. 
R. Kryž iaus rėmėjai tą darbą 
ir toliau žada varyt i . Nuta r t a 
gre i tu laiku surengti vėl pra
kalbas, taip-gi darbuoties rin
kime drabužių. Žemiau telpa 
surašąs pasidarbavusių L. R-. 
K. savaitėje, kurie ir toliau 
žada darbuot ies : J . Prancku-
nas, O. Ungura i tė , V. Zubrai-
tis, T. Misiuniukė, O. Palome
nė, V. Stravinskiutė , J . Kr iš 
čiūnas, fc>. Klapa tauskas , E . 
Paulauskienė, E. Žitkienė, J . 
Peledžienė, X. Žitkauskiutė, O. 
Gudaitis , Z. Juška , S. Krivin-

J . Gudžiūnas, J . Xavi<-
K. Valai tė , P. Norkiutė, 

O. Jogu tė ir O. Budvidaitė. 

Vardu suvargusių mūsų bro
lių ir sesučių Lietuvoje, kurio 
šaukiasi mūsų pagelbos, tariu 
širdingą ačių visiems gerašir
džiams, kurie davė aukas. 
Taip-gi ačiū i r visiems rinkė
jams, kurie savo brangų laika 
pašvenčia rinkiniui aukų savo 
broliams ir sesutėms, taip-gi ir 

asmenims, kurie, parėję nuo 
sunkaus darbo, vėl eina per 
namus ir prašo, maldauja au
kos vargs tant iems tėvynėj*. 
Ne \iisi yra vienokios širdies 
žmonės: vieni aukoja, kiek tik
tai išsigali, kiti-gi, vietoj au
kos, da r iškolioja, išvadina ne 
gražiais žodžiais. Bet del labo 
brolių ir sesučių jie viską nu
kenčia, Dievas tai mato ir J i s 
visiems geraširdžiams ir tiem, 
pasišventusiems rinkėjams 
šimteriopai atlygins. 

Broliai ir seserys! Padub
kime savo broliams, sesutėms, 
vargstant iems Lietuvoje., pa
gelbos ranką, nušliuostykhue 
jiems ašaras . Nes nėra prakil 
nesnio darbo, kaip gelbėti su
vargusį a rba našlaitį. 

Širdingai ačiū taip-gi ir mūsų 
gerb. klebonui, kun. J . J . Kau-
lakiui, kuris daug pasidarbavo 
del Liet. Raudonojo Kryžiaus 
s?"tverdamas jo rėmėjų kuopą 
ir da r darbuojasi . Ačiū i r p. 
J . Pranckunui , kuris taip-gi 
darbuojasi del L. Raud. K r y 
žiaus ir visiems kitiems gera
širdžiams. 

Vystant i šakelė. 

Boston, Mass. Jonas Romanas, 
pareikalavus Jonui Karosui iš 
Kauno kablegramu, išvažiuoja 
Lietuvon pirklybos dalykų su-
tvarkvmui. 

Liepos 21 d. nuo rytų pra
dėjo čia s t ry tkar ia i vaikščioti. 
Teisėjai nedėlioję padavė išly
gas, kuriomis darbininkai su
tinka grįžti darban. Išlygos 
tokios: karų motormanai ir 
konduktoriai per p i rmus t r i s 
mėnesius gaus po 50c vai. Pe r 
sekančius 9 mėn.po 55c vai. 
Paskui GOc vai.. Rapid Transi t 
linijų motormanai ir konduk
toriai per p i rmus 3 mėn. po 
52c vai. Po sek. 8 mėn. po 57c. 
Po to po 62c vai. Bapid T ra n 
sit linijų sargai per pirmus 
t r is mėn. po 50c vai. Pe r se
kančius 9 mėn. po 51c vr 
Rapid Trans i t linijų brakema-
nai per p i rmus t r is mėn. po 
47c vai. Pe r sekančius 9 mėn. 
po 50c. Po to po 53V2C vai. 

i s Lynn, Mass. č i a žada 
Bostono atvykt i visas choras 
iš 70 dainininkų ir surengti 
koncertą, kokio dar nebuvo 
šiame mieste. 

Detrcri;, Mich. Atvažiavus 
čia kun. Kemešiui visi nesuti
kimai t a r p lietuvių pradėjo 
nykti ir visi darbuojasi Baž
nyčios ir tautos labui. 

W 2 S T V I L L E . ILL. 

Mažųjų vyčių vakaras . 

Liepos 13 d. buvo suruoštas 
vakaras su pamarginimais . 

Vakaro vedėjum buvo S. 
Karpavičia , buvęs jaunųjų vy
čių pirmininkas. P rog ramas 
susidėjo iš sekančių dalykėlių: 
prakalbėlę pasakė G). Juozai-
ciutė, dainavo jaunųjų vyčių 
choras '* Girioj kiškis bėginė
j a " ir " Tamsi naktis mėnesie
n a . " " K a m sumušei kiauši
n i o dialogą atliko M. Za-
vistauskaitė ir J . Mičiudaitė. 
" D a b a r s u p r a n t u , " a t lošė: O 
Paplauskai tė i r S. Urbonaitė. 
ė k Kas y r a p a i k a s ! " padekle-
mavo 8. Pocaitė. "Ne t ikė tas 
g a b u m a s " atlošė L. Mičiuda 
ir J . Juozai t is . Duetą " K a i p 
gi gražus g r a ž u s , " padainavo 
J . Rimšaitė i r V. Pocaitė. 
"Va iko g e i s m a s " atlošė O. 
Juozaičiutė, S. Norbutas ir P . 
Bietkis. " G r e i t a ant nau j i e . 
n u " atlošė O. Vendelskaitė ir 
J . Kučerai tė . " P a n a š u s patar
l ėms , " atliko A. Karuž is ir P . 
Bietkis. Pi janu paskambino P . 

nuter iotai tėvynei, Garbė t i ems ' Atauricaitė i r L. Rauktai tė . 

Chester, Pa . Liepos 12 d. bu
vo surengtos prakalbos italų 
pobažnytinėj svetainėj. Kalbė 
jo A. M. Račkus. Žmonių pri
sirinko virš 200. Visi indomiai 
klausėsi. I š soči jai istų nei vie
nas nei lupų neįšdrįso atvertį , 
nors ta ip dideliais šviesuoliais 
jie statosi. Neturt ingiems 
moksleiviams aukų surinkta 
$19.97. 

_ _ _ _ _ _ 

Cleveland, Ohio. Vietiniai 
lietuviai su savo gerb. klebo 
nu kun. U. Vilkutaičiu sten
giasi įgyti nuosavą spaustuvę. 
Pardavinėjami serai po $10.00. 

K A I P RAŠYTI LAIŠKUS 

Į LIETUVĄ. 

Į" 'Draugą" vis dar ateina daug 
paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
niau rašėme, kad laiškai, adresuo-
i\ tiesiog į Lietuvą ia*iaa ir yra 
grąžinami siuntėjams atgal su pa
žymėjimu ''-service suapended,'' 
taip bent daroma Chicagoje. 

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

Tai daroma tokiu būdu: parašę 
laišką įdėkite į konvertą, užlipdy-
kite ir užadresuokite lietuviškai, 
pažymėdami. vardą, pavardę, kam 
siunčiate, į kurį kaimą, valsčių, 
pavietą ir guberniją. Žemutiniame 
konverto kampe parašykite LI-
;TUANIE. 

Dabar šitą konvertą reikia įdėti 
į antrąjį konvertą truputį didesnj 
sykiu su tarptautišku krasos ženk
leliu (International Stamp arba 
Coupon) už 6e. Šitos stampos ne« 
reikia lipdyti, bet įdėti liuosą. 

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

BOX 214, 
COPENIINGEN, DENMABK. 

Viršuje padėki* c savąjį adresą 
ir prilipdykite krašos ženklelį už 
5 centus. 

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

Tarp tautiškas štampas arba ku
ponus parduoda pačtos ofise, ap-
tiekose ir kitur kur yra pačtos 
skyrius. Kaina 6 eentai. 

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

Kas norėtų visą tai gauti, tepri-
siunčia 10c (galima stampomis). 

Jų galima gauti taip-pat ir Lie
tuviu Darbininkų Sąjungos krau
tuvėje. 

901 W. 33-rd St. Chicago, 111. 

3J 

-=^^=£:=I^a^ ^ ^ ^ = = a ^ = ! ! ^ s - žmogue kasosi galvą, 
§Jff kad palengvint niežėjimą. 

Kasamasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
som nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 

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

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitu, nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. • 

Į S U F F I ^ E » 
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: 

T. AD. RICHTER & CO., 316-330 BrcacVay, New York 

AUKSINIAM AKRONO 
MESTE. 

tarp lietuvių apgyventoj vietoj parsi
duoda pigiai bučernė iš priežasties 
savininko ligos. Todėl pigiai ir parsi
duoda. Akrone nėra nei vieno lietu
vio bučeriaus, o bizni galėtų daryti 
labai didelį. Tai-gi atvažiuokite iš ki
tų miestų ir užsidėkite. Yra parapija 
ir lietuvis kunigas. 

Rakandai ir fixtures yra pirmos 
klesos; verti $1,206.00. Kaip. tai dide
lis ice boxas, cash register, trejos vp-
gos, keturios kaladės, 2 mėsiniai 
bloksai ir visas vidus storo, apdirbtas 
puikiom lentynom su visais įrankiais 
prie biznip. Storo randa $50.00 su ke
turiais kambariais gyvenimui. Leasas 
tas pats geras iki 16 mėnesių, o pas
kui galima atnaujinti. Kaina $900.00. 
Tavoras perimamas už wholesale 
kainą. Kiek surasi, tiek užmokėsi. 
Kreipkitės: 

J . J . 
130 Wooster Ave. ; Akron, O. 

Vargonininkas atsakantis savo a-
mate reikalauja nuo ateinančia 1-mo 
Rugpjūčio mėn. vietos prie Lietuviš
kos parapijos. Del platesnia susižino
jimo meldžiu krerptės: 

DomiiiiUas Butmhias, 
235 No. 8-th Ave. Muu-csjpoiis, Mum. 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Cambridge, Mass. Liepo s 8 
d. buvo L. D. S. 8 kuopos su
sirinkimas. Nu ta r t a surengti 
vakarienę per L. D. S. Naujo
sios Anglijos susivažiavime, 
kuris įvyks Cambridge. Kalbė
toju išrinko p. A. Račkį}. 

Dayton, Ohio. Liepos 4 ir 
5 d. buvo čia Oiiio ir Miehigan 
L. D. S. apskričio suvažiavi
mas. Šv. Kazimiero svetainė 
buvo gražiai papuošta, ypatin
gai ta i Šv. Juozapo paveikslas 
su savo darbininkiškais įran
kiais metėsi visiems į akis. 
Pasibaigus sesijoms, buvo nu 
t rauktas delegatų paveikslas, 
paskui sekė vakarienė, o anl 
tytojaus buvo išpildytas per
s ta tymas su dainomis ir eilė
mis. 

Chicago, m . Jonas Šoris ga
vo aukso žiedą užtat, kad iš
dirbo 10 metų Western Elec
tric Co. Liepos 22 d. doVana 
buvo įduota pr ie iškilmingų 
prakalbų, kuriuose kompanijos 

PAIEŠKOJIMAI . 
Paieskau savo tikros sesers Agnieš-

kos Budginiutės, Kauno Redybos, 
Raseinių Pav. Rietavo Vol. Parapijos 
Rietavo, apie 5 metai Amerike, 1916 
metais gyveno Chicagoje ant Town 
of Lake po num. 4506 So. Wood Str., 
nuo to laiko nieko apie ja negirdė
jau. Jį pati arba kas kitas iš žinan
čių meldžiu atsišaukti sekančiu ant
rašu. 

Antanas Budginas, 
P. O. Box 331. Beuton, III. 

Ant pardavimo du mediniai namai 
ir lotas tarpe Wood ir Honore Gat
vių. Atsišaukite 

1S19 W. 47 Str. 

Smetonos ger*! pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi l krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra-
ial, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už orte<n*TP<* kainą 
net taip žemai net lkt fll.it. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-člos lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 1S, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. 
rvto ik) 1? valandai diena. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsiu gera, pui
kų ir linksmą, gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra laH-
mingi nes" jie neturi bosų, jų 
gyvenimas, yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie' kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas muaų 
Sv. Antano Draugija, turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirkaite farmas per 
Sv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą Ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 8 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Sv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mich. 

mb 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland A\£- kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

% » » » » » ^ » i T » 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABOMUS 

— 

II 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigtausiai. Turiu savo kacav-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalj grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Pnone Drover 41S 9 
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Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Cbicago, OI. 
Ofiso Telefoną* Boulevard K l 

Namų Telefonas Seeley 430 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47tb Street 
Valandos: 9:30—12. i—6 ir 7—f. 

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

Telefonas: Yards 723. 

8 8 » * » — • • • 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STRJ3ET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2»11 W. 22-n4 Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 

•? 
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V . W , RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyje 

69 W. WASHDIGTOH STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeenimas, 818 W. S3rd 8a> 

Tel. Yards 4481 

J '., J.1*. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriikų,' taipgi chro

niškų ligų. 
.OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

Parsiduoda 2 pagyvenimų mūrinis 
namas 10 kambarių sų gazų ir mau
dyklėmis. Randos neša $23.00 į mė-
nesj, parduosiu už $1,960 jmokėt 
reikia $400„ o kitus kaipo randa. Na
mas lietuvių apgyventoj vietoj neto
li nuo šv. Jurgio .bažnyčios. .Atsi
šaukite pas: ' 

G. Suromski, 
3346 S. Halsted St. Chicago. 

GERA PROGA NUSIPIRKTU 
Parsiduoda "'Sliebar Co." pijanas 

ir registeriai. Kam tai rupi, kreipki
tės į t 

Vladislovą Valantinavičią, 
4632 H. MarsUfield Ave., Chicago, 111. 
i — 

LABAI P IGIAI! 
Parsiduoda labai pigiai gražiausia 

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

— . ' • į — i — ' — 

Parsiduoda 5 fotai sodo irgi Mor
gan Pąrk ant 112 Street su visais 
įtaisymais.'" Kaina $1,500.00. Atsi
šaukite dite.»vAiiis arba vakarais: se-
redomis ir subatomis pas: 

S. P. TANIS & CO. 
31 East liftvth Street Roseland. UI, 
Arti Michigan Ave. ant antra lubų. 

« •* m 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

UIUHJUlMHMHIIIIHIIIiHINIHtftMUHHItl 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarkot S 544 

DR.A.AJ0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

' Specijalistas Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 1254 So. Halsted St , Chleago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—^ pp 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 4. 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS j 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vanda 6032 

Valandos: — 8 iki 11 16 ryte; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo S iki 3 vai. vakare. 

K-
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Dr. D. J. BAOOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 19900 So. Michigan Ave. 

ReaidencŲa 10781 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 242. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d ; 2 po pieta 
iki 4: 6 iki » vakaro. Ned. 
9 iki 12. 

~mm 
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T e l e f o n ą * >iJ'-JCii.U\ a". C-i 

GYDO VISOKIAI LIGAS 
3457 South Westcrn Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

• • K 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicere Z9 

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

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Aioišerls. 
io«o cn r r - ' t ^ l St., Chicago. 

. i^aiM lietuviškai, latviSkal ir 
rusiškai. 

Valandos: 10 — 12 ryta ;̂ C — 9 ) 
vakare Tel. Canal 4867 

? Telefonas Pullman 80 
DR. W. A. MAJ0R 
' GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 Mtrhlgan Ave, 

Adynos 8:80 iki » i»ryto — 1 iki 
2 po pietų — €:80 iki 3:29 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto i 

$ { • • » » • • • • • - • • • • • , . . . • . , mįį 
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Dr. F. F; WI8NISW8XI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ LIGŲ IR CH1RURGI JOS 

Ofisas: 1541 — 43 W. Dlvision 
st., virsiu " Chopuao Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 • iki 4 pp pietų nuo 7 -iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 

Gyvenimo vieta 100f» Armitage 
ave., arti Lincoln st., 
Valandos: iSryto iki lb vai. 
vakare nuo 5 iki f vai. 

Telefonas: Armitage 6520 

• . • : s M •55S z = 
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1 Malioriai ir Dekoratoriai 
s 

Ilgu metų patyrimas savo amate leidžia mums at
likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomia. 

5 Atsišaukite pas 

I P. Cibulskis ir J. A. Poška 
2343 W. įZ Place ; Telefonas Canal 2446 g 
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Mokykis Kirpimo ir 
Vyriškų ir Moteriška) Aprėdai? 

Mūsų sistemo ir ypatlfikas mokini* 
mas parodytus jus žinovų į trump% 
laiko. 

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo destratng ir š l ov ins 
skyrius, kur mes suteiksima praktB 
ką patyrimą, kuomet jus mokyslta* 
Elektros varomos mašinos mūsų sro
vimo b skyriuose* 

Jų s esate užkvieciami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą blls laiku —< 
dieną ir vakarais ir rauti specijaliS* 
kai pi»ią kaina. 

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

MASTER DKSIfiSUrO SCBOOIi . 
J. F. Unm taksy Perd^ttnis 

Persikraustė B 118 N. LaSalle 9L 
1 UM H. 6tm» mtv%, tempu L a i i 
gatvės. . i lubos. 
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Pirmadienis , liepos 28, * 1919" 
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CHICAGOJE. 
——H 

K A T A L I K I Š K O S ŠVENTES. NEDORĖLIAI S I U N T I N Ė J A 
. Į GRŪMOJANČIUS 

Pirmadienis , liepos 28 d., | LAIŠKUS. 
Šv. Nazari jas i r Celsas, kank. 

Antradienis , liepos 29 d., 
Šv. Morta. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

CICERO, ILL. 

KLAUSIMAS, K A I P J I E 
GALI P A G E L B Ė T I . 

A r t ik nenorima supainioti vi
so reikalo. 

Manoma, t a i bus nušauto plė
šiko darbas. 

Organizacija " Anti-Profite-
ering League of A m e r i c a " č-
mė darbuoties maisto papigi-
nimo reikale. Tos organizaci
jos viršaičiai dabar kasdien 
tur i susirinkimus ir tariasi a-
pie priemones, kokiuo bud u 
papiginti maistą. 

Aną dieną gyvulių sker
dyklų kompanijos tos organi
zacijos susirinkiman pasiuntė 
savo atstovus. Tie nuėję pra
nešė, jog kompanijos išreišku
sios norą prisidėti pr ie darb-
davimosi papiginimo maisto 
reikalais. 

Girdi, kompanijos maisto 
brangumu labai susirūpinu
sios. J ą noras taippat paleng
vinti pragyvenimą bėdiniems 
žmonėms. J ą tikslas — ben
drai pasidarbuoti tais reika
lais. 

Pakvla klausimas, kokiais 
tikslais tos kompanijos ima 
apraudoti neturtėlių žmonių 
vargus. Ar tik nenorima dar 
labjaus supainioti tą ir ta ip 
jau daug suveltą klausimą. 

IŠLEISTAS IŠ K A L Ė J I M O 
IX VĖL SUAREŠTUO

TAS. 

Aną dieną iš Jolieto kalėji
mo paliuosuotas Joseph Leo
nard, 54 m. amžiaus. J i s buvo 
nubaustas kalėjimu nuo viene
rių ligi dvidešimties metu. 
Kalėjime išbuvo tik du metu 
ir paliuosuotas. 

Tą bausme j is buvo gavęs 
už skaldymus geležinių šėpų 
ofisuose plėšikiškais tikslais. 

Bet nespėjo Leonard apleis
ti kalėjimo sienų, kaip tuo-
jaus jį ir vėl sučiupo detekti-
vai, kurie jo laukė. 

Leonard kalt inamas už lai
svės bondsų vogimą Rockfor-
de. 

Šalę Jolieto gyvenantis tur
t ingas pramonininkas >Iarlow 
T. Higinbotham andai gavo 
grūmojantį laišką. Laiške pa
reikalauta paskir tą dieną nu
rodytoj vietoj padėti $10,000. 
Priešingam atsit ikime pagrū
mota at imti gyvybę jam pa
čiam arba jo žmonai arba vai
kams. 

Piktadariai laiške pažymi, 
kad jie nepavartosią jokių 
ginklų ar bombų. Bet tik ada
tą su aštr iais nuodais. Užtek
sią tam ar ki tam su ta adata 
indrėksti ir mirt is neišvengti-
na. 

Pinigus liepta pr is ta tyt i lie
pos 6 dieną. Bet kuomet laiš
kas Higinbotbamo namuose 
gautas , jo paties nebuvo na
mie. Tik už poros dienų jam 
sugryžus laiškas a t idarytas . 
Bet piktadarių nuskirtoji die
na jau buvo praėjusi. 

•Higinbotbam tą grūmojantį 
laišką at idavė policijai. Pas
taroji per pustrečios savaitės 
paslapčia darbavosi. 

Bet kuomet aną dieną AVil-
mettėj nušautas bankos plė
šikas, policija ėmė nuomoniau-
ti, ar tik nebus to plėšiko dar
bas tas laiškas. I r todėl visą 
reikalą paskelbė viešumon. 

I r y ra gi visokios rųšies ne
dorėlių margam pasaulyj . 

L. D. S. Susirinkimas. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-tos kuopos susirinkimas bus 
pirmadienyj, liepos 28 d., va
kare, Šv. Antano parap . sve
tainėje. Susirinkimas y r a šau
kiamas kuopo s užeigos ir or
ganizacijos seimo reikalu. At
sineškite sumanymus seimui. 

Valdyba. 

ŽINIOS Iš 

CHIC. M. SA GOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS. 

Si vakarą, 7:30 vai. Ch. Mot. 
Są-gos Apskričio susirinkimas 
Šv. Mykolo parapijoje, Nortb 
Side. ' 

Delegatės kviečiamos pribū
ti į laiką, nes tur ime daug 
svarbių reikalų. 

Aps* Valdyba. 

Kelmė. Užimant bolševikams 
Radviliškį, vokiečiai iš Kel
mės pasi t rankė. Bet grei tu lai
ku sugrįžę Kelmei uždėjo 
3000 markių pabaudos i r jau 
dabar nenori dpleisti. Iš čia jie 
siuntinėja savo žvalgus 1V1 
Šaukėnų; pasišaudo su bolše
vikais, bet tolin bolševikų ne
nuveja. 

Vasar io 2 d. 30 vokiečių nu
vyko iš Kelmės į Radviliškį, 
atėmė iš bolševikų tarybos 
8000 rub., 3 kulkasvaidžius ir 
suėmęs ta rybos nar ius , sugrį
žo i Kelmę. 

IŠ TOWN O F LAKE. 

VALSTIJOS KOMISIJA 
ATPIGINO GAZĄ. 

SUIMTA TRYS AUTOMO
B I L I N I A I PLĖŠIKAI . 

Mihvaukee, \Yis., mirė cbi-
cagietis Patr ick Oudahy, vie
nas iš įsteigėjų Cudaby gy-

Atras ta daug guminių lankų vulių skerdyklų kompanijos. 
automobiliams. Į ftjo 70 metus. 

Miręs ir Mihvaukee turėjo 
gyvulių skerdyklų Įstaigas. 

(lažo kompanija Chicagoje 
nepasitenkino dabart ine mo
kestini!, kokią gaudavo nuo 
gazo suvartotojų. Buvo pada
vusi peticiją Sta te Public Uti
lities komisijai, kad ta leistų 
pabranginti gazą. 

Bet komisija ne tik neleido 
pabrangint i gazą, bet dar at
pigino 3 centais už 1,000 ku-
biškų pėdų. 

Tai tau kompanijai ir siur
prizas! 

Bu rugpjūčio 1 d. Obicagoje 
gazas hus pigesnis. 

MIRĖ PATRICK CUDAHY. 

Visuomeniški kursai . 

Lietuva, mūsų tėvynė, išga
vus sau laisvę neilgai džiaug
tus tegalės, jei užtektinai netu
rės atsakančių žmonių ją val
dyti, ją vesti keliu kultūros. Be 
tinkamos dirvos demokrati jos 
ir laisvės medis negali augti , 
ir visame bujoti. 

Tinkamą demokratijos ir 
laisvės medžiui augti dirvą 
priruošia doras mokslas. Ne
kartą mes gėrimės t a ir ana 
tauta, kad j inai y ra pa
siekus aagščiausį civilizacijos 
laipsnį. J ą pakėlė ne kas ki
tas, kaip tik jos šviesus tėvy
nainiai. Norime ir mes, kad 
Lietuva butų laisva, šviesi, 
blaiva, žodžiu, kultūringa. Už-
tad šviesk i mes, lavink i m savo 
mintis ir valią. 

Jgiję a pš vi etos, mokslo pa-
budavosime savo tėvynei gra
žią, šviesią ateitį, iŠ kurios 
džiaugsimės patys , o mūsų 
kaimynai, kitos tautos stebė
sis. 

Štai mums, T j w n of Lake 
iiotuviams, pmf. k%at. P5r« B U -
čys žeria į kursis tus šviesos 
>pinlulius du kar tu savai tė je : 
p.medėliais ir pėtnyčiomis. 

f>iandie, liepos 28 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje bus jo lek
cija iš eilės: "Krikščionių su
siskaldymas ir priemones su
žinoti tikrą ia "Kristaus Bnžnv-

Salantai . Žemaitijoje buvo 
susitvėrusi Salantą "respubl i 
k a . " " R e s p u b l i k o n a i " parodė 
didelį aršumą. Pe r vieną susi
rinkimą kelius kalbėtojus, ku
rie drąsiai i š s i t a r i pr ieš bolše 
vikus, sumušė taip, kad sukru
vino ir grūmodami brauningu, 
šaukė: " š t a i , kame mūsų val
džia i r ga lybė . " I š žmonių 
plėšė kontribucijas. Bet jų 
viešpatystė neilgai tvėrė. At
važiavus gabiam i r energin
gam apskričio viršininkui pil. ' 
P r . jų milicija tapo nuginkluo
ta, bandos išvaikyta, o vada i 
pasišalino. Dabar apylinkėje 
ramu i r plėšimų nebegirdėti. 

Žydelių spekuliacija taip
pat sustabdyta, o ant sienos 
įsteigta sargyba. 

ii 

" D r a u g o " knygyne galima gauti š ių atviručių jau pagaminta ka ina t ik ta i po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipki tės adresu : 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Ohicago, IU. 

cm. >> 

Aną rytą keli detektivai ne
tikėtai užpuolė namus ties 7»"> 
gatve ir \Vestern ave. Tenai 
a t rado ir suareštavo tr is auto
mobilinius plėšikus. 

J i e y ra : Joseph Taylor, Har-
ry Gunderson ir Ar thu r Fo-
ley. 

Namuose a t ras ta $5,000 var
tės guminių lankų automobi
liams. Tie lankai buvo pa
vogti iš automobilių garadžio, 
123 So. Peoria gat. 

VISOKIE SVAIGALAI PA 
SMERKIAMI. 

Federal is teisėjas Page Chi
cagoje nusprendė, kad viso
kie gėrymai, kuriuose yra 
nors lašas alkoholio, y ra už
draust i žmonėms vartoti pro-
hibicijos metu. 

Kituose miestuose teisėjai 
k i ta ip aiškina karės meto pro-
hibicijos įstatymą. Kai-kurie 
sako, jog tokie svaigalai yra 
leistini vartot i , nuo kurių 

T E I S Ė J A S P R I E Š TAUTOS, 
SĄJUNGĄ. 

New York, liepos 27. — 
Samuel r n t e r m y e r Airijos lai
svės reikalams davė $5,000. 
Augšėiausiojo teismo teisėjas 
Cohalan, kuris veikia Airijos 
nepriklausomybėj reikalais, pa 
dėkodamas aukotojui už gau
sią auką laiške pažymėjo, jog 
tautų sąjunga — tai Anglijos 
padaras su tikslu kontroliuoti 
visą pasaulį. 

ŠALIS SAUSA, B E T DEGTI
NĖ PARDAVIUNĖJAMA. 

St. Louis, Mo., liepos 27. — 
Vietos federaliam buste rug
pjūčio 2 d. viešai bus par
duota 140 galionų sukonfis-
kuotos degtinės. Vidujinių mo
kesčių r inkėjas Moore tvir
tina, kad tokiam viešam iš-
pardavamui nesipriešiną prohi 

žmogus negalįs but gir tas . bicijos įs tatymas. 

Skaitl ingai ir laiku teiksitės 
visi susirinkti . V. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

Katalikų Vienybės 1-mo sky
riaus susirinkimas atsibus 
utarninke, liepos 29 d., 1919< 
m., 7:30 vai. vakare, Dievo 
Apveizflos parapi j inėj svetai
nėj. Kviečiame visas draugi
jas , kurios pr is idėję pr ie Ka
talikų Vienybės i r kurios nori 
prisidėti , kad į virš minėtą su/ 
si rinkimą atsiųstų savo atsto
vus arba draugijų valdybo\ 
dalyvautų, nes ar t inas i organi r 

zacijų seimai, tad y r a svarbių 
reikalų. 

Kat . Vien. 1 sk Valdyba. 

B i r ža i Prieš užimsiant bol
ševikams Biržus, čion buvo 
besikurianti Lietuvių valdžia. 
Susidarė komitetas ir pradėjo 
veikti. Žmonės buvo į t e n k i n 
ti nauja besikurinčia Lietu
vos Valstybe ir lietuvių val
džia. Užėjęs bolševikai ko
mitetą išvaikė, Užviešpatavo 
bolševikų komisaras Kovai s-
kis, mok. V. k l . su . savo štabu. 
Pradėjo tvarkyt i saviškai : už
dėjo kontribucijos 300,000 rb. 
ant Biržų miestelio gyvento
jų, atėmė fabriką iš savininko 
Jancino ir miestelio malūną. 

Gutbergio nuovadoj, Biržų 
apskr. uždėjo kontribucijos 
ūkininkams po 2 — 3 tūkstan
čius kiekvienam. Vienas neuž
mokėjo, užtai jį išvežė ir po 
šiai dienai dar jo nėra. Kame 
jis y ra — nežinia. Smilgių fi-
lijos klebonui uždėjo 20,000 
rub. Saločių ir Brunavos kle
bonus norėjo paimti kaipo 
užstovus, bet jiems pavyko pa
si t raukt i . Dvarus nacional iza
vo. Darbininkams tuoj nepa
tiko ' ir pradėjo purt int is nuo 
tokio rojaus. Tuo labiau atsi
t raukė nuo jųjų darbininkai, 
kaip jie jau čionai ėmė vesti 
kovą su revoliuciniais liaudi
ninkais, kuriems vadovavo 
Ješmantas , Binkys ir Puod-
žiunaitė. Darbininkai pamatė, 
kad pas juos t ik kova ir ko-

Ift TOWN OF LAKE. 

Aukojusių surašąs A. Liet. 
Tarybos atstovų prakalbose. 
Z. Pe t ra i t i s $5.00 
A. Zdonas , 5.00 
J . Kaniušėnas 5.00 

Po 2 dol.: Bar. Toleikaitė, 
St. Olberkis, A. Š e d i s / V . Bal
t rukas , J . Nausiedas, P . Dė
kis. 

Po 1 dol.: J . Kairys , R. A. 
M., J . Montvilas, A. Beinoras, 
E . Duršai tė , K. Grigas, K. Lu

košius, J . Ju raška , N. N., S. 
Baranauskis , D. Jurgu ta i t ė , 
J . Kardelis , P , Auškalnis, K. 
Urnežius, K. Kolelis, St. Nu-
tautienė, R. Šimkaitė, A. Dap-
ševičienė, A. Garla, M. Ju rg i 
nas, A. Kvedaras , P . Gaida
mavičius, St. Jesulait is , P . 
Kirlenis, P . Kolačius, J . Do-
laišas, B. Stirbinskis, J . Lau-
rinavičius, P . Grigalaitis, J . 
Stološka, A. Kliukas, St. Dar-
gis, A. Butkevičius,, O. Satu-
nas, St. Šluškis, *J. Koškis, M. 
Paukšt is , K . . Kuntautas , M. 
Paukšt is , A. Liaudinskis, A. 
Paukšt is , V. Petkevičius, B. 
Tiškus, J . Bočalis, J . Kybar
tas, A. Metrikis, P . Belskis, J . 
Jagminas , 

Stambių aukų $75.00 
Smulkių • . . , 17.15 

Viso $92.15 
Komisija. 

va, su visais kas nors truputį 
ne ta ip manx>. 

Mūsų kariuomenei paėmus 
Šiaulius pasirodė apie Pasvalį 
(Biržų apskr.) bolševikų rau
donieji. Čion įsakmiai apsi 
reiškė jųjų ž iaurumas: ėmė 
kas tik papuolė be jokio užmo-
kesnio;_ kad tik prisiplėšus 
daugiau, kad tik išsivežus dau 
giau į Rusijos rojų. 

Ant rytojaus bolševikai iš
girdę gandus, kad Lietuvių 
kariuomenė, jau eina pirmyn, 
visa ką galėjo pagriebę, ūki
ninkams priesake suvesti gy
vulius (kas turi daugiau vie
no arklio, a r karvės) į komi
sariatą (nors nieks to įsaky
mo neklausė) , betvarkėje pa
bėgo. 

Marijampolė. Čionai įvyko 
Marijampolės apskrit ies Tary
bos sušauktas atstovų suva
žiavimas, kuris savo darbų 
pavyzdžiu daug kuo skyrėsi 
nuo buvusių pi rmiau pana
šių suvažiavimų. Kaip dabar
tinis svažiavimas pasižymėjo 
perdėm savo demokrat ingumu, 
ypač savivaldybės klausime, 
ta ip prieš buvusių suvažiavi
mų politikos krypsnis buVo ne
nusistatęs, neaiškus. 

Iš tai , kas ir kaip buvo ap
tar ta , galima t ikrai sakyti , 
kad daugeliui, mūsų kaimo 
žmonių, visuomeninis darbą* 
ne tik nėra svetimas, bet ir 
labai rupimas ir pajėgiamas. 
Tar t i s daug kuo reikėjo šiuo 
tvarkymosi metu. Dienotvar
kes punkte : "P raneš imas iš 
v ie tų" pasipylė daug skundų 
ant tų, kurie naudodamiesi 
rnotn dar nepri tyrusia ir ma
ža pajėgų turinčią organiza
cija, nesidrovi eiti prieš mūsų 
reikalus; iš visų tų skundų, 
vokiečių blogi darbai matyt , 
labiausiai gyventojams įkyrė
jo. Susivažiavimas tęsėsi pus
antros dienos. A. 

" L i e t u v a , " Kaunas . 

Specialis Išpardavimas Vasarinių 
Moterims Baltymų 

Kad jtikrinus visas moteris ir merginas Chicagoje Bendrovės k rau
tuvėse jos gali pirkti geresnes ryšies ir pigiau kaip kur kitur, daro
me specijalj išpardavimą vasarinių moterims ir merginoms baltinių. 

Yra tai rųšis visai naujos. Šiose dienose jas gavome tiesiog iš 
dirbtuvės. Geros rųšies ir rūpestingai išdirbtos. Atiduodame dvigu
bai pigiau, kaip kur kitur. Mes netiktai patys pigiai pirkome, bet be
veik už tą pačią kainą parduodame. Išpardavimas tęsis iki šio mė
nesio pabaigos, jei tiktai baltinių išteksime. 

Marškiniai mergai tėms, 
nuo 2 metų iki 14 metų už 

9C, 11C, 12C, 13C, 
14C,15C,16C 

Sulyg metų. 
Marškiniai moterims po 

136, 14C, 19C 
Kelinės moterims QQp 
po .*»Wll 
Kombinacija Union Q0p 
Siutai po ***"' 
Paneekos, keliai i r C Op 
pėdos bovelninės po **"** 
Prašome visų Chicagos moterių 
ir jsitikrinti, kad mųs krau tu
vėse gaus geresnius drabužius 
už pigesnes kainas kaip kitur. 

PREKYBOS P A L A T I N E m m 
1112-1114 MILVVAUKEE AVE. 

1701-1703 WEST 47-TA. 
5000 Šėrininku 300 Mokinių 

ftV 
M 

i 

ANT PARDAVIMO. 
2 nauji namai, vienas 2 pagyveni

mų mūrinis šiltų vandenių šildomas 
gazas ir elektra. Labai gera vieta 
biznui kitas medinis 1 pagyvenimo 
namas, lietuvių apgyventoj vietoj, 
parsiduos po viena ar abudu, kartų 
Atsišaukite: 

Louis Ebel. 
2659 W. 43 Str. 

Lietuviška Agentūra 
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir kitiems, 

kad per mušu lietuvišką ofisą, galima lengvomis išlygomis 
Įgyti NAMUS, LOTUS IR FARMAS. Kurie norite par
duoti' savo nuosavybes, tai ateikite mūsų ofisan suteikti jųjų 
informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja. 

Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (proper-
Čių) ant pirmo ir antro morgečio. 

Mes apdraudžiame (inšiuriname nuo ugnies visokias 
nuosavybes į 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) j court'ą, 
tai atsišaukite mūsų ofisan.' 

Visuose reikaluose surištuose RE AL ESTATE biznis 
arba kituose dalykuose, kreipkitės mūsų lietuviškan ofisan, 
kur jums užganėdinimas užtikrintas.* 

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

S S. F. Tanis & Co. 
S 31 East 112th St., Roseland, 111. 
• Arti JYlichigan Ave , ant antrų lubų 

* • • 
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U Vakarais: Seredomis ir Subatomis iki 9 valandas vakare. m 
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