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Pradedama kampanija 
prieš maisto brangumą 

Kolčako valdžia glaudžiasi prie 
japonų ir vokiečių 

S. V. KAREIVIAI TURĮ 
BOLŠEVIKIŠKUS PA

LINKIMUS. 

Taip tvirtina kongreso atsto
vas King. 

DARBININKAI APELIUOJA 
Į PREZIDENTĄ. 

Reikalauja imties priemonių 
prieš maisto pabrangimą. 

Washington, rui>p.j. 1. — Vi
sos šalies geležinkeliu inžinie-

n t, 

rių unija vardu Brotherhood 
of Loeomotive Engineers aną 
diena indavė prezidentui Wil-
sonui reikalavimą, kad ša
lies vyriausybė kuoveikiaus 
imtųsi priemonių sumažinti 
maisto kainas ir papiginti 
žmonėms pragyvenimą. Nes 
jei tas trumpu laiku nebus pa
daryta, tuomet inžinieriai ir 
vėl pareikalaus padidinti už
mokesti už darbą. 

Kaltinami profiterininkai. 

maisto ir kitokiu daiktu bran
gumą negalima surasti kitokių 
priemonių, kaip tik uždraudi
mą maistą gabenti Europon. 

liet kiti sako, kad būtinai 
reikia bausti pačius profiteri-
ninkus, katrie nieko nedaro iš 
žmonių vargo. Kiekvienas mie
stas ir miesteli* privalo turėti 
kiekvienai martsto rūšiai nus
tatytas I*tw4*ą taip, kaip yra bu 
ve karės metu. 

* X 
Kitose šalyse tai]) daroma. 

KOLČAKO VALDŽIA GALI 
PERTRAUKTI RYŠIUS 

SU TALKININKAIS. 

Rusai nacijonalistai glaudžia
si prie vokiečių ir japonų. 

Inžinieriai savo atsiliepime 
kaltina maisto ir kitokių rei
kalingu pragvvuiimui daiktu. 

. . . . . . . kartus buvo pasižadėję pa 
pardavėjus protitenninkus, i ir * „:_\ 

Vladivostokas, rugp. 1. -
'Talkininkai ki tuomet kelis 

t y. tuos, katra1 be jokios ato
dairos išnaudoja žmones, plės
dami už viską kuoaugščiau-
>ias kainas. 

Inžinieriai tad pataria, kad 
šalies vvriausvbė kuoveikiaus 
imtųsi kuoaštriaušių priemo
nių prieš tuos nedorus žmones. 

Pakyla nerimavimai. 

remti Kolėako (Siberijos) val-
(ižią prieš bolševikus. Bet ta
sai pažadėjimas' palieka tik 
pažadėjimu. 

Tad Kolėako šalininkai 
šiandie jau ima suokalbiauti, 
kad nuo talkininkų atsimesti 
ir prisiglausti prie Vokietijos 
ir .Japonijos. 

girnas tarp darbininkų sukelia 
šiandie didelius nerimavimus. 

Xes ką šiandie darbininkai 
uždirba, neužtenka šeimynų 
užlaikymui. Darbininkai nedo-
liesiems prot'iterininkams su
kiša visus savo uždarbius ir 
dar apsiskolina. 

Anot jų, šiandie daugelis 
darbininkų šeimynų del nepa
prasto brangumo badmiriau-
ja, neturi tinkamos pastogės, 
neturi reikalingų drabužių. 

Ką padarys prezidentas. 

Prezidentas \Vilsonas su di
deliu atsidėjimu perskaitė in
žinierių atsiliepimą. Paskui 
konferavo su generaliu gele
žinkelių direktorių Hines. 

Po konferencijos jis pasiža
dėjo visa. tą klausimą nuodug
niai apsvarstyti ir be atidėlio
jimo veikti prieš maisto bran
gumą. 

(ieneralis direktorius taip 
pat pripažino, kad vyriausy
bės pareiga tuojaus surasti 
priemonių prieš maisto ir ki
tokių reikalingų daiktų pa
brangimą. 
Kongresas užverstas protes

tais. 

Prieš maisto brangumą 
šiandie kas gyvas protestuo
ja. Kongresas užverstas pro
testais. Bet tas pat kongresas 
kol-kas nieko nedaro. 

Didžiuma tvirtina, kad prieš 

Yra žinių, kad Kolėako val-
Toliaus jie sako, kad p r a g y - l ^ t u Q t i k s , u B e r l y n a n p a s ! . 

venimo neapsakomas pabran- j u n t u s i s a y o a t s t o v u s . Tos val
džios misija taippat darbuoja
si ir Japonijoj. 

Rusai nacijonalistai mato, 
jog jiems naudos nebusią pasi
tikėti talkininkais. Nes talki
ninkai mažai rūpinasi rusų li
kimu. 

Antai Japonija prisideda prie 
rusų apšvietimo. Japonija ru
sams spauzdina mokyklų rank-
vedžius ir siunėia tuos Siberi-
jon. Talkininkai to nedaro. 

0 juk talkininkams butų ge
ra proga susiartinti su rusais 
kadir nors tuo tikslu, kad 
juos apdrausti nuo vokiečių 
propagandos ir intakos. 

STOCKHOLME STREIKUO
JA MALŪNŲ DARBI

NINKAI. 

Miestas gali netekti duonos. 

Stockholmas, Švedija, rugp. 
1. — Jau kelinta diena strei
kuoja vietos miltų malūnų dar
bininkai. 

Visi duonkepiai paremia 
darbininkus. J ie negamina 
duonos iš vietos malūnų mil
tu. 

K 

Tad. miestui grūmoja beduo-
ninės dienos, nes iš kitur ma
žai atvežama miltų. 

Uppland provincijoje žada 
sustreikuoti farmų darbinin
kai. 

Washington, rugpj. 1. — X-
merikoniški kareiviai Europo
je grūmoja pereiti bolševikų 
pusėn, jei jie tuojaus nebus 
gražinami namo. 
Taip tvirtina kongreso atsto

vas King iš Illinois valstijos 
kuris .sugryžo čia apkeliavęs 
Prancūziją, Vokietiją, Belgiją 
ir Olandiją. 

Sako, mūsų kareiviai visi 
kaip vienas pasiHge namų. Jie 
atviriai grūmoja: " Je i mums 
nebus leista tuojaus gryžti A-
merikon>>m^< pereisime bol-
ševikų pusėn ." 

Nedėkingi prancūzai. 
Atstovas King, pasakoda

mas apie įgytus įspūdžius 
Prancūzijoje, pažymėjo, jog 
Prancūzija, išėmus vyriausy
be, nieko nedaranti iš to vi-
sa, ką Amerika yra padarius 
tai šaliai. Kuomet amerikonai 
pasiketino po viskam apleisti 
Prancūziją, prancūzai net iš
reiškė džiaugsmą. 

Anot atstovo, didelė dalis 
Prancūzijos gyventojų nepric-
lankiauja tautų sąjunga i.Nors, 
JUnoma, prieš sąjungą viešai 
nieko neveikia, bet atviriai 
tvirtina, kad tautų sąjunga y-
ra tik utopistų teorija. 

Taigi prancūzai tautų są
jungos klausime nedžiovina 

ANGLAI LAKŪNAI BOM
BARDAVO KRŪNŠTADTĄ, 

Gelsingforsas, liepos 31. — 
(suvėlinta.) — Anglų lakūnai 
vakar su pasisekimu per 40 
minutų bombardavo rusų bol
ševiku tvirtove Kronštadta. 

RUSįl BOLŠEVIKAI AT
MAINYSIĄ SAVO 

TAKTIKį. 
Stockholmas, rugp. 2. —Lai

kraštis Svenska Dagbladt iš 
pasitikėti nu versmių gavęs ži
nių, kad rusų bolševikų vadas 
noris atsisakvti iš užimamos 
vietos. Bet pirm to jis norįs 
dar labjaus sustiprinti bolše-
vikizmą ir raudonosios gvardi
jos viršininku ant visados pa
likti savo sėbrą Trockį. 

Bolševikizmo sustiprinimas 
yra tame, kad Leninas norįs 
atmainyti savo dabartinę tak-
t i ką politikoje. 

J is pageidauja visomis spė-
Ypač visus nustebino žinia, komis užgulti ant Kolėako val-

kad italais apgyventoj miesto įdžios, kuri, anot bolševikų, re-

RASINIŲ RIAUŠIŲ AT
GARSIS SENATE. 

Washington, rugpj. 1. —Va
kar senate buvo pakeltas bal
sas apie rasines riaušes Čhi-
cagoje. 

Senatorius McKellar iš Ten-
nessee valstijos paskaitė iš 
laikraščių žinių apie riaušes. 

Nurimsta Chicagos 
riaušininkai 

dalyj vienas juodasis buvo ap
lietas gazoliną ir uždegtas. 

Senatorius McKellar pažy
mėjo: "Tasai juodasis neatli
ko jokios piktadarybės. Taip 
buvo Abrahamo Lincolno lai
kais. Komentarai nereikalin
g i 

t} 

GAL BUS PALIUOSUOTA 
VOKIEČIAI; NELAISVIAI. 

Už paliuosaVimą stovi gen. 
Pershingas. 

sau galvų. 

VOKIEČIAI KITI KITUS 
KALTINA. 

Paskelbsią visus slaptus doku
mentus. 

Berlynas, rugpj. 1. — Andai 
vokiečių valdžios premjeras 
Bauer ir užsienių reikalų mi-
nisteris Mueller Weimare na
ci jonai iam susirinkime apkal- . 
tino von Hindenburgą ir gem 
Ludendorffą. Sakė, jog tiedu 
generolu yra kaltu už tą, kad 
1917 metais vokiečių karališ-

Paryiius, utigp. 1. — Karės 
metu S. Valstijų armija ne
laisvėn paėmė 48,000 vokiečių 
kareivių. 

(jen. Pershingas yra nuomo
nės, kad tie kareiviai turėtų 
but paliuosuoti, nelaukiant 
kol senatas ratifikuos taikos 
sutartį. 

(jana to, kad sutartį ratifi
kavo kitos viešpatijos, sako 
gen. Pershing. 

prezentuojanti reakciją, ir šitą 
visai suniužginti. 

Sako, kuomet tas bus at
likta, tuomet rusų visuomenė 
pamatys, kad niekas kitas, 
kaip tik vieni bolševikai įsten
gia Rusijoje pravesti reikalin
gą tvarką ir tą šalį valdyti. 

Su tuo Lenino sumanymu, 
sakoma, sutinką ir kiti bolše
viku vadai. 

Bet žinovai tvirtina, kad 
Leninui neteks sulaukti tos 
laimės, kuomet jis galėti] gerė
ti es tų savo sumanymų vai
siais. Jam prisieis anksčiau 
palikti carų sostą ir ant vi
suomet atsisveikinti su Krem
liumi, kur jis su kitais savo 
sėbrais šiandie turi rojų. 

ŽUVUSIEJI AMERIKONAI 
TEGU ILSISI PRAN

CŪZIJOJE. 

KINAI NUŽUDĖ 19 JAPONU 

Taip sako generolas Pershing. 

Paryžius, rugp. 2. — Gen.. 
Pershing vakar pranešė laik
raščių korespondentams, jog 
jis stovįs už. tatai, kad karės 

Tolimuose rytuose stovis ar- \ metu žuvusieji Prancūzijoje a-
merikoniški kareiviai tegu il
sisi čionai, bet ne vežami na
mo, į Suv. Valstijas. 

Generolas pažymėjo, jog tų 

Gal veikiai pasibaigs gatve-
karių darbininkų streikas 

APRIMSTA RIAUŠININKAI 

Valstijos prokuroro ofisas vei
kia. 

Mca-Vakar, liepos 31 d., CJ 
goję, galima sakyti, buvo ra
miausia diena nuo to laiko, 
kuomet mieste buvo prasidė
jusios rasinės riaušės. Vienur-
kitur buvo pakeltas trukšmas. 
Bet kareiviai su policija truk-
šmadarius tuojaus apmalšino. 
Anomis dienomis juodųjų ir 
baltųjų gaujos neatkreipdavo 
domos į būrius policmonų. 
Jos su policija perdaug apsi
pratusios. Kas kita yra karei-
viai. Sitų ir pasehatisieji įs-

GAL PASIBAIGS STREI
KAS. 

Šiandie, rugpjūčio 1 d., gat-
vekarių ir viršutinių geležin
kelių darbininkai balsuoja 
klausime, ar priimti kompani
jų pasiūlymą ar tolesniai 
streikuoti. 

Gatvekarių unijų preziden
tas Mahon paragina darbinin
kus priimti kompanijų pasiū
lymą ir baigti streiką. Nes 
kompanijos siūlo darbinin
kams augštesnę užmokestį, 
kaip kituose miestuose. 

Jei unijų prezidentas stovi 
už pertraukimą streiko, rei
kia manvii, kad darbininkai 
savo balsais priims kompani; 

PETLURA MUŠA BOLŠEVI
KUS. 

sėja. 

Washington, rugp. L — Vie
tos japomj ambasada gavo ži-

koji taryba buvo nusprendžiu- niu, kad pietinėj Maneburijo.į kareivių lavonams .bus parų-
si užimtą Belgiją pasisavinti. 

Dabar gen. Ludendorff per 
vietos laikraščius praneša, jog 
tas buvę atlikta sulig aiškaus 
ir neatmainomo paties kaize
rio reikalavimo. Tad nei jis, 
nei von Hindenburgas už tą 
negali but kaltinami. 

Valdžia pažadėjo, kad jinai 
viešai paskelbsianti visus slap
tus dokumentus nuo karės pra
džios ligi armisticijos. Iš tų 
dokumentų bus patirta, kiek 
daug kalti vra vokiečiai už 
buvusią karę. Tie dokumentai 
taippat nutrauks kaukes dau
geliui pangermanų, kurie ne
norėjo taikos, bet kariavo su 
užgrobimo tikslais. 

mentai. 

kinų kariuomenė užpuolusi ne-1 pinta puošniausioji vieta ka-
skaitlingą japonų kareivių ir pinems ir pastatydinti monu-
policijos būrį liepos 19 dieną. 

3 japonai policmonai ir 16 
kareivių, sakoma, nužudyta. 
Kinų nuostoliai nežinomi. 

Tarpe kinų ir japonų nesu
tikimai vis labjaus aršėja. 

VOKIETIJA PATI SUSEKS 
KARĖS KALTININ

KUS. 

BERNSTORFF — UŽSIE
NIŲ REIKALŲ SEK

RETORIUS. 

Londonas, rugpj. 1. — Per 
Copenhageną gauta žinių, kad 
vokiečhi valdžios kabinete į-
vyksta atmainos. 

Sakoma, užsienių reikalų o-
fisan vieton ministerio Mueller 
statomas grafas von Berns-
torff, buvęs # ambasadorius 
Suv. Valstijose. 

Berlynas, rugpj. L — Vo 
kietijos respublikos augščiau- |įonis> 
sias teismas paims savo ran-
kosna visą reikalą su tikslu 
susekti buvusios karės kalti
ninkus. Augščiausiam teismui 
asistuos militarinis teismas ir 
teisėjai Prūsijos, Bavarijos ir 
kitų valstijų. 

Teismas savo posėdžius tu
rės viešai. 

PARDUOTA 100 GARLAI
VIŲ. 

i _ _ _ _ _ _ _ _ 

New York, rugp. 2. — Over-
seas korporacijai čia parduota 
už 80 milijonų dol. 100 garlai
vių, kokie karės metu buvo pa
dirbdinti Didžiuliuose Ežeruo
se. 

Tie laivai, sakoma, teksią 
i prancūzų ii' italų kompani-

Londonas, rugpj. 1. — Iš 
Ukrainos gautet čia žinių, kad 
Petlura su savo kariuomene 
progresuoja, duoda gerai kai-
lin bolševikams. J is bolševikus 
blaško pietvakaruose rtuo Ki
jevo, 

Jo kariuomenė, sakoma, už
ėmusi svarbų geležinkelių su
sibėgimą Varniarka. 

DEZERTERIAI PLĖŠIKAI 
PAGROBĖ MERGAITC. 

REZIGNAVO AUSTRIJOS 
KABINETAS. 

Viemia, rugp. 1. — Rezigna
vo Austrijos kabinetas su 
premjeru Dr. Kari Renner. Ee-
zignavimas surištas su taikos 
sutartimi. 

IŠ LAIVYNO PALIUOSUO 
TA 2,000 MOTERŲ. 

Washington, rugp. 2. —Apie 
2,000 moterų "yeomen" ir 
moterų rezervisčių marininkų 
korpuse paliuosuota iš tar
nybos. Jos tarnybon buvo pri
imtos karės metu. 

NEBRASKA PATVIRTINO 
MOTERIŲ LYGIATEI
SĖS AMENDMENTĄ. 

Lincoln, Nebr., rugp. 2. — 
Nebraska valstijos legislatura 
ratifikavo moterių lygiateisės 
amendmentą. 

dykėliai bijosi. 
Kariuomenė su policija ap- pasiūlymą ir ateinančią naktį 

juosė miesto plotus, kur gyve- (prieš rugpjūčio 2 d.) gatve 
na juodieji ir ten aštriai už- kariai išnaujo ims važinėti. 
ėb-auoTia VISOKIUS gatvėse su- fos p a ( ^ o s nuomonės yra ir 
sibėgimus. Intariami praeiviai p a t s g u b e r T 1atorius. 
sustabdomi iš iškrečiami. Pas 
katruos atrandami ginklai, tie 
tuojaus pasiunčiami į arti
miausias policijos nuovadas. 

Teisdarystės mašinerija darbe 

Kaip laipsniškai nurimsta 
riaušės, taip laipsniškai vis 
smarkiau išvystoma visa teis
darystės mašinerija. 

Pasiunčia darban savo agen
tus valstijos ir pavietų pro
kurorų ofisai ir pats šalies 
Teisdarystės Departamentas. 

Tie agentai pasiekia niekam 
neprieinamas vietas ir iš visur 
pasisemia svarbių informacijų 
apie riaušes, apie pačius riau
šininkus, žmogžudžius ir prisi
dėjusius prie žmonių žudymo. 

Nepraeis nei pora dienų, 
kaip visi trukšmadariai visai 
netikėtai atsidurs kalėjiman ir 
paskui teismuose turės atsa-
kvti už savo darbus. 

Valstijos prokuroras užtik
rina, kad kiekvienas žmogžu-
dis arba prisidėjęs prie žudy
mo žmonių apturės už tai sau 
skaudžią užmokesnį. 

Žuvę 35 žmonės. 

Anot oficijalių pranešimų, 
per keturias riaušių dienas 
nužudyta 35 žmonės. Be to y-
ra žymus skaitlius pavojingai 
sužeistų. Iš anų daugelis šian
die kovoja su mirtimi ligoni
nėse. 

Daug nuostolių padaryta ir 
nuosavybėse. Vietomis visa ei
lė namų sudeginta. Daug na
rnų apgriauta. 

Sakoma, Jog už tuos mate-
rijalius nuostolius nukentėju
siems žmonėms turės atlygin 
ti miestas. Vadinasi, visi tie 
žmonės, katrie toli' stovėjo nuo 
gaujų padūkimo. 

Šaukiamasi kariuomenės pa-
gelbos. 

Blueffield, W. Va., rugp. 2. 
— Artimuose retai kam pri
einamuose "F ia t TopT ' kal
nuose armijos dezerteriai su
siorganizavę j plėšikų gaujas. 
Šiandie jie užpuldinėja ir api
plėšia aplinkinius gyventojus. 
.Aną dieną tie plėšikai pagro

bė Kenna Abshire 14 metų 
dukterį ir nusivedė aną į kal
nus. Tėvas mėgino dukterį ap
ginti. Bet plėšikai jį pašovė. 

Aplinkiniai" gyventojai šau
kiasi kariuomenės pagelbos. 

VOKIETIJOJE PALIKS IR 
S. V. KARIUOMENĖS. 

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

Washington, liepos 31. — 
Kongreso militariniam komi
tetui karės sekretorius Baker 
pranešė, kad po rugsėjo 1 d. 
Vokietijos teritorijose be pran
cūzų ir belgų kariuomenės pa
liks ir dalis S. Valstijų ka
riuomenės. 

Karės sekretorius nepasakė, 
kaip didis skaitlius bus tos 
amerikoniškos kariuomenės. 

file:///Vilsonas
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Sulenkėję Lietuviai. 
Daug lietuvių atvažiavo A-

/merikon laikais, kuomet Lie-
;tuvoj dar tebebuvo uždrausta 
• spauda. Kad ir po spaudos at-

|i gavimo atvažiavo, ne visus su-
I lenkėjusius lietuvius besijudi-
'•nanti lietuvystės banga paga

vo. Tieji tai sulenkėję lietu
viai, daugiausia Vilniaus gub., 
tvėrė poisko-litewskie draugi
jas, rašėsi į leflkų parapijas. Į-
sisukę į lenkų ratelius, jie 
skaitė save lenkais, visai pa-

j miršę apie niekinamą ir skriau 
džiamą Lietuvą. 

Gal jie taip ilgai butų tūno
ję ir lietuvybe*! amžinai dingo, 
jei ne Lietuvos valstybės įsi
kūrimas, lietuvių pagarsėję di-
dvyrybės žygiai. Skaitydami 
ar girdėdami pranešimus apie 
Lietuvos valstybės prisikėli
mą, jie staiga atsiminė, iš ku
rio krašto paeina. Jie pasiju
to esą lietuviais ir kad tokiu 
būti ne gėda, bet garbė. 

Teko susidurti su ne vienu 
atskiru atsitikimu, kur tokie 
lietuviai, savo kalbą užmiršę 
ar primiršę, vėla lietuviškai 
mokintis suskato. Kiti pajuto 
reikalą prie Lietuvos liuosy-
bės kovos auka prisidėti. Tre

ji ti savo iškreiptos lenkiškos 
• pavardės susigėdo ir į lietu

višką ' 'persikrikštijo". 

f Atsitinka tokiame sulenkė
jusiųjų įudėjime * ir keistų 

į dalykų. Vienur-kitur su to-
f kiais atbundančiais lietuviais 
| lenkų klebonai turį nemalonu-
1 mų. "Darbininkas ' ' praneša 

apie Cambridge'io lenkų kle
bono susidūrimus su tokiais 
sulenkėjusiais lietuviais. Jie 
davę aukų lenkams. Dabar at
gal reikalauja. 

Pittsburge, pasakojama, ko
kie du ar trys šimtai sulenkė
jusiųjų lietinių, lenkų parapi
jai priklaususiųjų, susiorgani
zavo ir nori steigti savo para
piją. Pas juos dar viskas mig
lose, bet jie reikalauja nei ma
žiau, nei daugiau, kad butų — 

! "l i tevskie kosciol", tik "pol-
ska wiara"! Nors tai kurijo-
zas, bet sulenkėjusieji prade
da lietuvystei atbusti. 

Esama, ir draugijų, kurios 
seniau vartotą lenkų kalbą 
šluoja lauk ir lietuvių kalbos 
imasi. 

Susinėsimas su 
Lietuva. 

Matomai, netik Chicagos 
krasa nėra mitri, vis atsisaky-
dama laiškus Lietuvon priim
ti, bet ir telegrafo patarnavi
mas suįręs. 

Dar liepos 29 d. Ekzekuty-
vis Komitetas siuntė telegra
mą "Draugui" , kurią tik va
kar tegauta. Toji telegrama 
lietuviams ytin svarbi- ir 
" D r a u g u i " svarbu buvo ją 
skaitytojams kogreičiausia pa
duoti. 

Telegramoj pranešama, kad 
krasos departamentas pranešė 
Ekzekutvviam Komitetui, kad 
Amerikos krasa apsiima I^ie-
tuvon pristatyti laiškus ir 
siuntinius. Taipgi prašė sura
šo vietų, kurios Lietuvių Val
džios žinyboje randasi. 

Pranešimas reiškia, kad jau 
galima Lietuvon laiškus siųsti. 
Adresuojant reikia padėti ad
resas lietuvi akai, atšakiai ant 
voko užrašant Lithuania. To
kie laiškai bus krasos Lietu
von pristatomi, kaip apie tai 
Ekzekutvviam Komitetui pra
nešta. 

Jeigu Chicagos krasos virši
ninkas ir toliau nepriminęs 
laiškų Lietuvon, tai ar jis bus 
negavęs iš \Vashingtono virši
ninkų pranešimo, ar jis jų ne
klauso. 

Lietuvos Kareivijos Priesaika. 
Graži, šilta pavasario diena. 

Nedėldienis. Visas Kauno mie
stas ir priemiesčiai nuo pat ry
to pasipuošę žolynais ir tauti
nėmis bei Lietuvos valstybės 
vėliavomis. Apie 1& valandą 
Lietuvos kareivių bariai iš vi
sų miesto kraštų visoje tvar
koje, oficierių vedami, traukia 

katedroje vyskupas laiko iškil
mingas pamaldas. Vyskupa s ir 
visa jo asista puikiausiais pa
sirėdę rabate; mat, šiandien 
Lietuvoje ypatinga šventė. Al
torius ir pati "bažnyčia papuoš
ta, kaip tokiai iškilmei pride
ra. Per Mišias puikiai gieda 
katedros choras. Pamaldose da 

Viešojo Plečiaus linkun. Karei lyvauja valstybės prezidentas, 
viai, kaip paprastai, eina gat- visa V. Taryba, visas ministe-
vių viduriu. Šalę kareivių ir rių kakinetas ir daugybė augš-
paskui juos ton pat šalin trau- tųjų valdininkų. Augštiesierm 
kia nesuskaitomos žmonių mi- valstybės žmonėms paskirta 
nios. Mat, laikraščių jau bu- tam tyčia vietos presbiterijoj, 
vo pranešta, kad šiandien bu- Pubjikos pilnutėlė bažnyčia, 
sianti Lietuvos armijos prie- kad uodas snapo neinkištų. 
saiką. Daugybė žmonių, negalėdami 

Saigdino kareivius Kauno jsigrusti į bažnyčią, pasiliko 
vyskupas. Priesaika, kaipo re- Šventoriuje ir gatvėje prieš 
ligijinis aktas, buvo atlikta bažnyčios frontą, 
su tam tikromis apeigomis, j p Q pamaldų visa ta minia 
Pirmiausia buvo prašoma Die-• p r o Cesijos būdu eina į netoli 
vo pagelbos, kad duotų pajė- e s a n t į Viešąjį Piečių. 
gų ištesėti tai, kas prisiekia-; P i r m i a u s i a e i n a Kuž iu s ir 
ma to paties Dievo vardan pd- bažnytinės brolijos su savo vė-
dyti. Prieš priesaiką buvo lai- . . l i a v o m i s . T o l i a u v i s a e i l ė 8 e m i . 
komos pamaldos. Vienos pa-j n a r i j o g k l i e r i k u i r k u n i 
maldos buvo laikomos kated-

Verčiau į krutinę 
tesimu ša. 

Kaip kam patinka bartis ir 
save peikti. Taip "Lie tuva" , 
nesenai bedėstydama Lietuvo* 
žmonių atsinešimą į amerikie
čius lietuvius, smarkiai save 
išbarė. Esą, amerikiečiai lie
tuviai nemokėjo susitvarkyti, 

j : 

Visa tai rodo, kad Lietuvos 
valstybei tvirtai įsikūrus, iŠ 
jos priespaudos laiku atpūsta 
lenkystė išnykti netruktų. 

-

nieko gera Lietuvai nedavė. 
Už tai visiems Amerikos lietu
viams papeikimas priklauso. 
Reikia dabar tad laukti iš 
Lietuvos žmonių atvažiuojam, 
kurie mus čia sutvarkytų. 

Taip tai tautininkų ' 'Lie
tuva' gieda. J i jaučia, kad 
jai papeikimas priklauso. Tik 
bereikalo ji \ isus lietuvius ba
ra ir žemina. Reikėtų jai tik 
save i r tautininkus išbarti, 
muštis į krutinę, o but užtekę. 

Kad Amerikos lietuviai nie
ko nebūt padarę, negalima sa
kyti. Jeigu šiandie Amerikos 
visuomenė lietuvių tautą pa
žįsta ir apie ją gerą nuomonę 
turi, reikia amerikiečiams lie
tuviams pasidėkoti. Jeigu A-
merikos politikos vyrai Lietu
va rūpinasi, apie ją mąsto ir 
žino, daugiausia čia pačių A-
merikos lietuvių pasidarbuo
ta. Lietuva gavo ir pinigo iš 
Amerikiečių. Lietuva tai žino 
ir dėkinga. Bet tai daugiau
sia, jei ne išimtinai, katalikų 
darbas. 

Tiesa, Amerikos lietuviai kur 
kas daugiau but galėję pada
ryti, jeigu našiam darbui tau
tininkai nebūtų kliudę. Ne A-
merikos lietuvių visuomenė 
kalta, kad ji tik tiek Lietuvai 
padėti tegalėjo. J i norėjo ir 
nori Lietuvai patarnauti. Bet 
ką darysi su tautininkais ir 
jų spauda, "Lie tuvą" inimant, 
kad visą laiką organizatyvį 
darbą trukdė, šmeižtus ir iš-
mislus skelbė, lietuvius skal
dė ir tebeskaldo savais nžsi-
varinėjimais. 

Ne Amerikos riėtuvfus "Lie
tuva i " barti i r peikti reikia, 
bet pačiai į krutinę muštis šU 
visa savo partija. Geros va
lios žmones tepalieka Ji nuo
šaliai, nes jie nekalti. 

si baltomis kamžoimVapsitai-
ros bažnyčioje, kitos karei-: p a g k u į e i n a K a u n o k a p į 

viam s Viešame Pleemje p 6 at- t u [ o s n a r i a i ) p u i k i o m i s t o g o . 
viro dangum. Pirmiassm apre m i g p a g i p u o š ę . V i s a š i t ą b a ž . 
štas paskatines. 'nytinės procesijos eilę užbai-

Prie miesto valdybos mnrn g i a V T s k u p a g s u m i t r a a n t g a l . 
augštai, augštai sulig antrojo i V o g jj. p a s to ra lu rankoje, asis-
augšto langų iškeltas altorius.' t o g l y d i m a s P a s k u i v y s k ™ 
Dideli laiptai prie jos iškloti e m a v a l s t y b ė s p r e z į d e n t a . s , 
puikiais kilimais ir gėlėmis pa ^ ^ m i n i s t e r i a i , v a ] d į n į n . 
pnošti. Patsai altorius puikiai k f t i i f a ] d m n e p e r m a t o n m m i . 
mtaisytas, matyt ji* iš viso n i a 1PtoeaijlL ^d& p s a l t n c : 
pleeiaus. Prieš altorių eilėmis « D i e v a s m u s u g e ibėtojas ir 
sustojo kareiviai, užima jie vi- tvirtybė " 
są plečiu. Tik pakraščiais su- .. . .. 
stojo šiaip žmonės. I A t e J U * P r o c e s i J a i 1 V l e s ^ i 

Lygiai 10% vai. prie alto- P t e c i*> kareiviai prasiskiria, 
riaus prasideda Mišios, vieno s u s t o J a ankstomis eilėmis, pa-
kareivių kapeliono laikomos. h k d a m i ™ t o s Procesijai pra-
Visų-kareivių, karininkų ir flh h S altoriaus. Pirmiausia 
šiaip publikos nusidengė gal- k a r *ivia i prezentuoja ginklus-, 
vos. Visi jie suklaupė, lyg kad t l l ° b u d u t i k i n d a m i augš-
žolė, dalgio papjauta. Dievo- t u o s i u * a $ m e m s l r P a s i j ą , 
tos moterėlės ašaroja, matv- t o h a u v e l ™sidengia visų gal-
damos, kaip naujoji Lietuvos v o s ' V l s l a P l e V i e š a J l P l e c i t 3 
armija nusilenkia prieš Augs- l a n ^ a i i r ^ ^ o n a i papuošti 
čiausiąjį. Matvt ašarų ir ant k l h m a i s b e i žolynais; tarp jų 
kai-kurių kareivių bei kari- k ^ ° <5^gybė žmonių gaivi], 
ninku skruostų, nes ir jie lig- e i n a n č i o s į Pleoių gatvės taip 
šiol tokiose iškilmėse dar nė- P l ū s t o s žmonių, kad ne nė
ra dalyvavę. Kareiviai, dievo- m a n ^ k P r a e i t l> n o r s l r d l d ž l a u " 
tai išklausė Mišių, sustoja ei- s l a t l i r ė t u m r e i k a l a - V i & i sti''-
lėsna ir laukia ateinant vys- b i a s i> V1S1> l š t l e s e k * k 1 ^ žmn 
kupo, kuris turi juos prisaik- P l e c i a u s i r altoriaus linkun. 
j - +• , Verkšlena netik moterėlės, bet 

Tuo pat laiku, kada k a r e i - ' n e t P e r tvi r t l*> r i m t l ^ J S ^ I 
viai klauso Mišių viešumoj,"skruostus rieda ašaros. Šiame 

pleciuje matyti ei-mija ne nau
jiena. Rusų afcmija čia para
duodavo nuolat. Bet tai buvo 

Hja svetima, fus»ų. Dabar 
štai tas |mts 5»leoi«s pilnutėlis 
savosios, lietuviškos armijos. 
Jinai meldžiasi ir kalba kaip 
ir visi liefoaviai: meldžiasi ka
talikiškai, kalba lietuviškai. 
Ar ne džiaugsmas? Nenuosta
bu, kad negalima suvaldyti a-
šarų. Tos ašaros drauge yra ir 
dėkingumo ašaromis. Juk ji-
nai-ta lietuviškoji armija jau 
yra žygiavusi prieš bolševi
kus. Jei didelėje Lietuvos da
lyje bolševikai nepasirodė, jei 
jų patsai Kauno miestas nėra 
matęs, jei bolševikai šiandie
na yra baigiami vyti ir iš li
kusios Lietuvos, — tai ačiū 
tienis garbingiems Lietuvos 
vyrams, kurie, niekieno never
čiami, stojo kareivių eilėsna 
ir sudarė prieš bolševikus ne
pereinamą sieną. Ar Lietuvos 
piliečiams nėra už ką būti dė
kingiems? Todėl šiandien, 
kuomet Lietuvos piliečiai ma
to tos armijos jau tiek daug, 
kuomet jinai daro lyg kad su
tartį su Dievu, kuomet jo aky-

vaizdoje pasižada ginti kraštą 
lyg gyvos galvos, — nenuosta
bu, kad daugeliui per skruos
tus rieda ašaros. Bet grįžkime 
prie iškilmių. 

Prie altoriaus pasirodo vi
siems lietuviams savo malo
numu ir karštu patrijotizmu 
žinomas J. Eks. Kauno Vysku
po asmuo. Pirmiausia sako 
jis kalbą. Kalba taip aiškiai, 
taip tvirtu balsu, kad jo žo
džiai girdėti netik visame di
deliame pleciuje, bet ir greti
mose gatvėse. Kalbos turinys 
pritaikytas iškilmei. Maž-daug 
štai J . Eks. Vyskupo žodžiai. 

Sunkiomis žydų tautos va
landomis pranašas Ezechielis 
karštai meldė Dievo* pagelbos. 
Maldos laiku pranašas turėjos 
regėjimą: matė j?s 'platų tyrą 
lauką, pilnutėlį žmonių kaulų. 
Dievas paklausęs pranašo: 
kaip tau rodos, ar gali būti gy
vi šie kaulai! Pranašas atsa
kęs, kad tai tik vienas Die
vas tegalįs žinoti. Toliau Die
vas paliepęs Ezecliieliui pra
našauti ant šių kaulų... Ir štai 
kaulai ėmę telktis ir jungtis 
vienas su kitu, bežiūrint ap
augę gįšiomis ir raumenimis 
apsitraukė oda ir stojusi ant 
kojų didelė kareivija. 

(Tąsa ant 3 pusi.). 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygn: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo %*-.•.....%• .• 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c. 
6. Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas ? t 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe .» 5c 
14. Apie Apšvietą 25c 
Dangaus Karalien ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ii patarėjas. Nurodof kaip daryti kontraktus, iš- * 

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50o 

Daina be galo : 20c 
Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės... 25c 
Ęudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas aįie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gust&ieio 25c « 
Vamzdys. Eilės 15 c 

Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
je knygoje 80c 

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka ' # # t # , 4 ^ 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

Šeštadiei 

* LfETin 

DANIJOS ŪKIS. 

Danų u'kio marga s turi 15 55-
V2 ketvirtainių sieksnių (vad., 
d., gabalas jei 50 sieksnių il
gas, tai 31 su virs žingsnio pla 
tus; lietuvių dešimtinė turi 24 
00 ketvirtainių sieksnių, vad., 
gabalas jei 60 sieksnių ilgas, 
tai 40 sieksnių platus.) Didė
lesnį ir pavyzdingesnieji ūkiai 
išdalinti į 8 laukus. Supran
tama, ne kiekvienas ūkininkas 
ir ne visur gali ant tiek lau-
ko-tiek gyvulių #laikyti. Pri
guli nuo ūkininko darbštumo 
ir žemės išnašumo. Ant 6 
margų lauko yra ūkininkų lai
kančių 4 karves, 1 arklį, pen
ketą kiaulių, pofą veršių, po
rą avių, ožką, keliolika vištų. 
O kitas ir ant 10 margų tiek 
neišlaiko. Ant 30 margų (bu
tų it lietuviškas "gyvenimas," 
pilna ūkis) laikoma desėtkas 

i . 

karvių, porą ar trejetas ark
lių, 8 veršiai nuo 2 iki 3 me-. 
tų, 3 avis, 50 kiaulių, virš 30 
vištų, gyvenama visai drūtai. 
Ant 100 margi} geros žemės 
laikoma iki 40 karvių, 8 drū
tus arklius, 3 ar 4 kumelius 
nuo 2 iki 3 metų, 30 ar 40 jau
nų veršių, nuo 1 iki 3 metų, 
5 a r 6 avis, virš 50 vištų, 100 
kiaulių, gyvenama dvariokiš-
kai. Šeimynos čia laikoma 4 
ar 5 bernai, kerdžius, arklių 
šėrikas ir tt . Į vieną margą 
įsėjama kviečių ar rugių ar 
avižų po 200 svarų: miežių 
tik 180; dobilų su žolėmis įsė
jama ant margo po 20 Svarų 
po draug sumaišius (40 svarų 
podraug) jei metai geri, tai 
atneša po 20-ą dėlių. Kruč-
kų sėjama į margą 15 svarų, 
runkelių 20 svarų. 

(" Iš . Draugas".) 

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

ŠIS-TAS. 
- 1 1 •• 

Varpas turi savo varpinin
ką. Rusuose asmuo, kuris var
pus skambina ir juos savo. ži
nyboje laifcef turi ir tinkamą 
vardą —̂ "ponomar." Lietu
voj apie varpus sukdavosi 
špitolninkai. Dvylekis tam, ku
ris sugalvos tinkamą vardą 
tautininkų pagaminto varpo 
skambintojui. Rusiškas "po
nomar" netinka, špitolninkas 
neatsako. Kasgi jis y ra ! 

Skaičiau p. Tarno Noraus — 
'Naruševičiaus'' raportą iš jo 
veikimo, kurį tautininkai taip 
dikčiai garsino. Tariaus, da
bar tai pamatysiu, ką tauti
ninkas nuveikė. Skaičiau, bro
lyti, tik perskaitęs pamačiau, 
Icad čia nė raportas, o taip sau 
•straipsnis. Papasakojo, ką gir
dėjo, ką mate, ką jis apie vie-
n$-&ft% reikale n*amo, bet k$ 
jis veitee, ka geto Liekavai Įpa-
darė ~ nei žodelio. MaH visai 
neindomu, kad p. Naruševi
čius tą ir tą girdėjęs, tą ir tą 
mano, vienokias a r kitokias 
pažiūras fcnri. Man indomu, ką 
ger0 P- Tarnas mrcfcflfce. fcet a-

pie tai jis tyli. Ar-gi jam gė
da apie pa ve darbu s tašyti, ar 
jis neturi" ką apie savo nuo-
veikalus rašyti? Greičiausia, 
kad nėr apie ką rašyti, kaip 
nieko je nei nenuveikta. 

Tie, k^, nori žinoti apie tik
ruosius raportus, turėtų pasi
skaityti p. Mastausko raporto, i lietuvius. 
Ten tai bent matai, ką atsto
vas veikė ir ką darė. O su p . 
Noraus raportu. Et, gaila, kad 
raportu ir pavadino. 

praktiškas, tai nei Švedija, nei 
Danija, nei Belgija, nei Švei
carija neturėtų teisės būti ne
priklausomomis, nes tūlos jų 
už Lietuvą mažesnės. Jei toks 
argumentas veiktų, nei Lenki
ja negalėtų nepriklausomybės 
ieškoti: sulyginus su Rusija, 
ji yra maža. Rusai prieš len
kus galėtų tą patį argumentą 
pavartoti, kaip lenkai prieš šaus yra. 

rodyti rusams kaip gyventi 
reikia. 

Kuomet dantų neskauda, 
niekas nei nemano, kad jis y-
ra laimingas, turėdamas svei
kus dantis. Bet kaip greit dan
tį sugelia, vai kaip gera, kad 
dantis sveikas butų! 

Su gatvekariais ko tai pana 

Tautininkai visvien atsili
kėliai. Seimą Chicagoje atlai
kė jau senai, senai, o jo pro
tokolas tik dabar tepasirodė. 
New Yorko Apskričio seimas 
buvo dviem savaitėm vėliau, 
kaip tautininkų seimas Chica-
goje, o protokolas kur kas 
anksčiau jtesirodė už tauti
ninkų. 

1 
Lenkai prieš Lietuvos nepri

klausomybę stato tokį sulūžu
sį argumentą. Esą, Lietuva 
yra permaža žalis būti nepri
klausoma. Ja i reikia dėtis 
prie didelės Lenkijos. 
. Jeigu toks argumentas butų 

Rusai, eidami prieš Pabalti-
jos tautų nepriklausomybę, tą 
patį argumentą stato, ką ir 
lenkai. Esą, jos visos mažos, 
negalės sa vysto viai gyventi, 
taigi reikia jas prie > Rusijos 
priplakti. 

Stato jie ir kitą argumentą. 
Esą, Suomija ir kitos Baltiko 
tautos, tarp jų ir lietuviai, pa
rodė, kad jos tvarkytis nemo-' 
ka. Esą, reikia rusams leistj 
jąs tvardyti! 

Kurijozas kurijozų! Patys 
rusai savo betvarkumu pasau
ly pagarsėjo, patys susitvar
kyti nemoka, o dar kitus tvar 
kyti nori! Ne rusams suomių, 
lietuvių ir kitiį tvarkyti rei
kia, bet pastarientsiems reikia 
eiti rusuose tvarkos daryti. 
Juk patys alijantai suomiams 
siūlė Petrogradą nlitnti ir-pa-

Kaip jie Chicagoje vaikšti
nėjo, niekam ne galvoj. Dar
gi pykdavo už jų bildesį. Bet 
kaip greitai su streiku gatve-
kariai vaikštinėti liovė, prisi
ėjo po kelias mylias kasdien 
sprindžiuoti — oi, oi, kaip jų 
bildėsis mūsų ausyse muzi
ka skambėtų! 

Chicagoj tarp juodukų ir bal
tųjų kovai ištikus, girdėjau 
vieną lenką tas riaušes prie 
lenkų parengtų žydams pogro
mų lyginant. Esą, ko dar A-
merika lenkus kaltinti gali už 
žydų pagromus, kad čia tas 
pat su juodžiais ištinka. 

Taigi, kad n e tas .pat. Čia 
valdžia, visa spauda kovoja su 
iškilusiomis riaušėmis. Lenki
joj kasgi! Kuomet čia polici
ja riaušininkus gaudo ir bau
džia, lygiai baltuosius, kaip 
juoduosius, lenkuose kas -ki-' 

ta. Jų vadai, kaip Dmovskis. 
Paderewskis, žydų nepakantą 
sėjo. Lenkų kariuomenė ir po
licija pogromuose dalyvumą 
ima. Lenkų spauda ir visi jų 
biurai, valdžią inimant, len
kus pogromminkus teisina, 
save baltina, o žydus kaltina 

1 už viską. 
Kur-gi bus tas pat , kuomet 

čia riaušes smerkia viešoji opi
nija, su riaušėmis kovoja val
džia, naudodama policiją, ka
riuomenę, kaltininkų ieško, tei 
sia ir baudžia. Ne, panie, ne 
tas pat! 

Chicagoje yra tokių katali
kų, kurie, kaip jaučiai, tauti
ninkams dirba. J ie tautinin
kams aukas renka, po draugi" 
jas susiriesdami <už tautininkų 
sumanymus agituoja, tautinin
kams pagelbą organizuoja, o 
'ponai tautininkai tik cigarus, 
pypkes įniko ir tuosius už no
sies vedžioja. Jaučiui ukinin 
kas nors šieno duoda, bet tie 
katalikų nieko negaus. Tauti
ninkai visą garbę atsiims, kiek 
galės pasipelnys, o tiems ne
laimingiems katalikams ir 
draugijoms — špyga po nosei. 
Dabar jos nekaišioja, bet jie 
ją po visam parodys. 

J . fc*~as. 
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** LIETUVOS K A R E I V I J O S 
PRIESAIKA. 

(Tąsa įmo 2 pusi.) 

Lietuva — toliau kalbėjo 
vyskupas — buvo panaši j 
tuos tyrus laukus, kuriuos re
gėjo pranašas Ezeeliielius. Jo s 
laukai, tiesa, nukloti jos did
vyrių kaulais. Bet šiandien, 
kada atėjo svarbi valamla, 
kuomet ir Lietuva gal i^uipt i 
nepriklausoma valstybę mos 
neturėjome nevieno kareivio. 
Be armijos gi negalimas val
stybės gyvenimas. Vienok my
lintieji t ^ J ^ s u n ų s nenuleido 
rankų : soktp jie iš nieko val
stybę tverti.V Tr štai šiandien 
tur ime netik valdžios apara te . 

KUNIGU SĄJUNGOS 
SEIMAS. 

— 1 1 , . i • * - i • 

Šiais metais Kunigų Sąjun
gos Seimas bus laikomas 
su Federacijos kongresu 18— 
22 rugpjūčio, 1919, Worcester, 
Mass. 

Permainoms bevykstant pa
saulyje, aplamai gi Lietuvoj 
ypatingai , kaip lygiai ir Ame
rikos lietuvių reikalai iškelia 
daug svarbių klausimii—prob
lemų, kuriuos reikės apsvars
tyti — išrišti. 

Del tos tai priežasties šiam 
Seimui bus skir ta daug darbo 
nuveikti . LTžtad labai, labai v-
ra pageidaujama, kad Kunigų 
—delegatų Seime butij kiek bet, Dievui padedant , lyg k a d , 

iš pelenų iškilo, susi tvarkė « a l l m a skaitl ingiausia 
Lietuvos armija, kurios eia 
matome didelį būrį. Ta armi
j a dabar prieš Dievą daro iš
kilmingą pasižadėjimą ginti 
nuo priešininkų savo kraštą ir 
jo žmones. 

Pabaigęs savo kalbą, J . Eks . 
Vyskupas tvir tu balsu skaito 
priesaikos žodžius, kuriuos, iš
kėlę dešines rankas augštvn, 
tylomis kartojo visi kareiviai 

Nm vyriausiuoju vadu, genero 
lu Žukauskiu, priešakyje. 

Pasibaigus priesaikai, karo 
orkestrą užt raukė Lietuvos 

"himną, kurio išklausė karei
viai suliutuodami, visa gi pu
blika be kepurių. Paskui pre
zidentas, kaipo augšėiausias 
armijos viršininkas, vyriau
siojo vado lydimas, apėjo ka
reivių eiles, pasisveikinda
mas su atskir ia is būriais. Už
baigė apeigas ceremonijai is 
maršas . 

Šalę al toriaus sustojo vals
tybės prezidentas. Tarybos na
riai , ministerių kabinetas, e-
samųjų Kaune svetimų valsty
bių komisijų nariai ir dvasiš
ki ja su vyskupu ,priešakyje. 
Orkestrą užtraukė maršą, ka-
reivija gi praėjo, saliutuoda
ma Prezidentui , valdžios atsto
vams ir svečiams. Pirmiausia 
praėjo vyriausias karo vadas, 
toliau vyriausiojo štabo nariai , 
toliau atskirios kareivių da
lys, savo viršininku vedamos: 
karo mokykla, pėstininkai, 
rai tar i ja , arti lerija, lakūnai, 
technikos skyriaus būriai ir 
pagalios vadinamosios neeili
nės kuopos. Maršas tęsėsi a-
pie valandą. Visi stebėjosi, 
kad jau tiek daug yra Lietu
vos kareivijos. i 

Kun. Jonas Ambotas, 
Sąjungos pirm. 

KA LAIMĖJO VOKIEČIAI 
LIETUVOJE? 

Pastarojo laiko lietuvių lai
kraščiuose, cenzūrai žlugus, 
dažnai kalbama apie vokiečių 
plėšimus Lietuvoje, rekvizici
jas d a r a n t ; bet niekur man 
neteko rast i žinių, kas jų ir 
kiek iš Lietuvių išplėšta įvai
rių produktų, rekvizuojant 
juos pigiausia kaina, pusjtilčiai 
perkant, a rba visiškai be už
mokesčio a t iminėjant ; todėl 
man norėtųsi suteikti šiokiu 
tokių apie tai žinių. 

Vokiečiu karo valdžia Lie-
tuvoje išleidinėjo spauzdintus 
tam t ikrus pranešimus apie 
jų valdymą Lietuvoje. (Vor-
vvaltungsbericht der Deutschen 
Venval tung Li tauen) , kurie 
laikas nuo laiko pasirodyda
vo ir juose buvo įdomių žinių 
paduodama apie valdymo or
ganizavimą buvusioje Kauno 
gub., apie policiją, sanitariją, 
žmonių sveikatą ir ligas, vete
rinariją, apie pačius gyvento
jus, susiekimo kelius, tiltus 
laivininkystę, geležinkelius, 
paštą, telegrafą, apie laukų u-
kį, derlių, apie apleistų j\i dva
rų valdymą, maisto produktus, 
gyvulius, sodininkystę, darbi
ninkus, gir ias ir jų naudojimą, 
žuvininkystę, amatų, vaizbą, 
kreditus i r bankus, taupomą
sias kasas, finansus, revizijas, 
teisdarytę, bažnyčias, mokyk
las dailę i r mokslą, laikraščius, 
kareivių kapus, apsigimimą 
nuo šnipų ir pagalios apie gy
ventojų upą. Drauge buda-

Ceremonijai pasibaigus, ka- j Vo paduodami visų vokiečių va 
reiviai dainuodami ėmė eiii lldininku sąrašai, taipogi sutei-
kas savo kazermėsna. Mes gi, kiamą žinių apie įvežimą iš 
valdžios ats tovai ir publika, Vokietijos įvairių daiktų Lie-
skirstėmės su pilna vilties šir
dimi. Taip manėme sau — Lie
tuva bus nepriklausoma! Ką 
sakau : jau ji y ra nepriklauso
ma! 

J . Staugait is . 
V. Tarybos Vice-pirrnininkas. 

D E M O K R A T A I P A S I T I K Į 
1920 METAIS . 

PolitUrinis stovis prielankus 
demokratams. 

Washington, rugpj . 1. —Na
ci jonalio demokratų parti jos 
komiteto pirmininkas Cum-
mings su prezidentu Wilsonu 
diskusavo apie politikinį sto
vį 1920 metais ir apie šalies 
atsinešimą į padary tą taikos 
sutart į i r tautų sąjungą. 

Komiteto pirmininkas tais 
t ikslais yra apvažiavęs kelio
lika valstijų. J i s užtikrino, 
kad visoj šalyj politikinis sto-, 
vis esąs prielankus demokra
tų part i jai , kuri šiandie yra 
šalies administracijoje. 

tuvon i r apie išgabenimą Vo
kietijon iš Lietuvos įvairiau
sių produktų, ypač maisto. 
Taip , pav., tokiame 5-me " V e -
nvaltungsbetieht 'e spalių m. 
ld., 1916 m. išleistame, kur
sai mano rankefsna pateko ir 
apima visą laikotarpi nuo J-
vedimo vokiečių valdžios Lie
tuvoje, Kauno gub., rugpjūčio 
mėnesyje, 1915 m., iki rugsėjo 
30d., 1916 m., taigi už ištisus 
vienus metus, y r a parodyta , 
kad Lietuvon buvę iš Vokieti
jos pargabenta įvairių daik
tų už 10,946,058 mr. 65 pf. pir
moje vietoje įvairių sėklų už 
934, 265 nyr., toliau t a rp kit-ko 
yra parodyta aržilų, bulių ož
kų, 124 uįs 98,350 mr., įvairių 
mašinų i r kitų padargų, regis 
vokiečių valdžiai reikalingų, 
už 3,880,000 m., įvairių prekių 
2,015,000 m., druskos 130,000 
centnerių 1,675,000 m., (ap-
vert inta auksu. Red.) taba
ko, cigarų, popierosų už 1,432, 
638 m., 65 pf. 

Tuo pat laiku iš Lietuvos 
gyventojų rekvizuota javų, gy-

T 35 
vuliu ir kitu daiktu išgabenta 
Vokietijon ir stovinčiai Lietu
voje vokiečių kariuomenei už 
27,577,005 m.\ 79 pf. vietos kai
na, kuri pagal Vokietijoje tuo 
laiku buvusias kainas išneš
tų 48,979,733 m., 55 pf. Iš 
ilgo įvairių produktų gyvulių 
ir kitų daiktų sąrašo pažymė
tinos t a rp kit-ko sekančios 
skaitlinės: Rugių 165,368 co-
ntnerai , kviečių 147,697 cent., 
miežių 117,825,' avižų 241,142, 
žirnių 2,852 cent., kumeliukų 
635, arklių 2,451, galvijų 9,989, 
avių kiaulių 8,416, odų, kailių 
73,895, daugiausia iš Šaulių 
fabrikų. Red. ) , vilnų 10,903 
kilogramai, linų 86,137 cent., 
aukso 123,466 rub., var io 31, 
530'gilog., misingio 81,443 ki-
log., linų sėmemj 92,457 cent., 
sviesto ir lajaus 5,780 cent., 
kiaušinių 5,826,500, kumpių, la
šinių, dešrų 993 cent., vištų 33, 
700, ančių 5,500, žąsų 13,500, 
vėžių 147,000, pieno 950,000 li
trų, žuvų 195 cent., agurkų 
246,000, įvairių vaisių 24,076 
cent., bulvių 39,637 cent., me
džių, rastų 224,665, poperai 
medžio 446,084 ruimo metrų, 
geležinkelio reisams slanksčiu 
179,858, malkų 34,801 ruimm-
etrų, duobėms rąstų 16,771 i r 
k. 

Sekančiais 1916|17 ir 1917 
18 metais, apie kuriuos mums 
žinių t rūksta , kada rekvizicijos 
buvo nemenkesnės už pirmuo
sius 1915(16 okupacijos metus, 
galima, aplamai imant, skai
tyti, kad iš vienos Kauno gub. 
išgabenta kiir-kas daugiau į-
vairių produktų ir kad už 3 
okupacijos metus išgabenta 
Vokietijon produktų kaina bus 
pakilus maždaug iki 150,000, 
000 m., už kuriuos tačiau mū
sų žmonėms užmokėta 85,000, 
000 m. Je igu prie augščiau 
paduotos sumos .150 milijonų 
markių pr idėtumėm da r kainą 
išgabentųjų produktų iš Su
valkų—Vilniaus ir Gardino— 
Balstogės sričių už tuos tre
jus okupacijos metus, priimda
mi, kad ir ten lygiai tokia buvo 
rekvizicija, kaip ir Kauno gu
bernijoj, tat galima butų su 
didele tikrenybe spręsti , kad 
vokiečių valdžia visoje Lietu
voje rekvizavo ir išgabeno Vo
kietijon ir savo kariuomenei į-
vairių produktų i r kitų daik
tų maždaug už 450,000,000 ma
rkių. 

Minėtasis "Verwal tungsber-
i ch t " , iš kurio augščiau paduo 
tąsias žinias semiame, paduo
da dar ir įplaukų ir išlaidų 
skaitlines Kauno gubernijoj. 
Nuo vasario 1 d., iki rugsėjo 
30 dien. 1916 met. Įplaukų 
butą 10,832,085 m. 70 pf., šia
me skaičiuje y ra t a r p kit ko 
parodyta mokesnių 934,125 m. 
6 pf., pelno iš girių 4,241,434m. 
1 pf., iš teismų 579,133 m. 94 
pf., už pasus 142,981 m. 60 pf., 
iš vaizbos ir amatų 1,488,626 
m. 71 pf. i r tt. Tuo pat lai
ku turė ta išlaidų etapų valdy
mui 421,105 m. 87 pf. Paly
ginus įplaukų skaitlines su iš
laidų pasirodo, kad vokiečių 
okupacijos valdžia Kauno gu
bernijoj nuo vasario 1 iki rug
sėjo 30d., 1916 m., tai yra 8 
mėnesių ta rpe , turėjo gryno 
pelno 7,274,643 m. 81 pf., tai
gi nepilną milijoną mėnesiui, o 
už ištisą okupacijos—40 mėne
sių—galėjo turėt i maždaug 40 
milijonų gryniausio pelno! 
Kiek kitose sri tyse (guberni
jose)—tikra i nežinoma, bet 
spėti galima, kad dusyk tiek. 

D-ras J . Basanavičius. 

( Iš Kauniškės " L a i s v ė s " ) . 

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

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Kalvari ja . (Suvalkų gub.) . 

Bu vokiečių kareiviu, kurie 
prieš tr is savaites buvę siųs
ti iš Kauno "soldaten r a t o " i 
Kalvariją (jie ta ip sakėsi) , 
pr is i t raukę daugiau savųjų, 
buvo ėmę varyti išvien su vie
tos spekulentais šmugelį. Vež
davo iš miesto ir apylenkės 
javus, mėsą, arklius raguočius 
į Suvalkų pusę, o iš ten len
kams. Taip kar tą tapo su
gauta bevežant ir varant į 
Lenkiją 13 karvių, javų mė
sos. Kalvarijos komendantas 
del to nuotikio padavė skun
dą vokiečių biurgemeistrui 
Biurgemeisteris prižadėjo da
lyvavusius kareivius etapu 
nusiųsti Kaunan. Biurgemeis
teris jų nei nemanė siųsti. 
Vienas spekulentas, tų karei
vių lydimas, norėjo Kalvarijos 
gatvėmis su .vežimu maisto 
pasprukt i į užsienį. J į pastebė
jo milicijantas ir iššovęs į vir
šų, šaukė žydui sustoti. Te-
čiau žydas nei girdėti nenorė
jo, nes kar tu su juo važiavo 
vokiečiai. Vokiečiai nuginkla
vo milicijantą, bet paskum bu
vo suimti ir vėl pr is ta tyt i 
biurgemeisteriui. Šis jau tik
ra i juos pažadėjo nugabenti į 
Kauna "so lda ten- ra tu i . , , 

Komendantui su jais kovo^ 
jaut , buvo kėsintasi net ant jo 
gyvybės, bet vis tik komen
danto griežti žingsniai šuva 1 d 
juos ir spekulicija dabar pra
nyksta. Reikalinga tik, kad ir 
žmonės, supratę reikalo svar
bą, padėtų įvykdinti tvarką. 

Dar vieną dalyką negalima 
praeiti tylomis. Nors daug jau 
savanorių šitas kraš tas davė, 
bet ir lyg šiol tebeduoda. Bu
vo surašyti naujokai tų metų, 
kuriuos šaukia dabar kariuo
menėn. Pa t s komendantas pa
sakoja, kad jaunuoliai, ne
laukdami ėmimo dienos, rašosi 
savanoriais ir t raukia į ski
r iamas vietas. Kasdien mies
to komendantas išsiunčia to
kių savanorių po keliolika. 
Taikosi, kad tėvai vaikus 
stengiasi atkalbėti nuo kariuo
menės. Bet tai retenybė, ir 
vaikai tėvų dažniausia ne
klauso. 

Šakiai. Vietos veikėjų ru
pesniu pabaigoje pereitų me
tų buvo įsteigta Šakiuose 
" J a u n i m o dr. kuopa . " Pra 
džioje pr ie kuopos prigulėjo 
tik Šakių jaunimas, bet grei
tu laiku pradėjo jos tvert is 
ir kaimuose ir netrukus jau 
visuose Šakių parapi jos kai
muose įsikūrė. " J a u n i m o dr-
gijos k u o p o s " ir Šakių " J a u 
nimo dr . k u o p o s " valdyba vir
to centraline šakių par . " J . 
drg. k u o p ų " valdyba. " J a u n . 
d r g . " turėjo išsidirbusi tam 
tikrus įstatus, ir kas dvi sa-
vaiti darydavo visuotinius su
sirinkimus. Pe r visuotiną su
sirinkimą buvo nu ta r t a " J a u 
nimo d raug i j ą " pamainyti 
" P a v a s a r i n i n k ų " dr-ją i r pr i 
imti " P a v . " įs tatus. Šakių 
Centro Valdyba sušaukė vi
suotiną " J a u n i m o d r g . " atsto
vai susirinkimą — nuo 10 na
rių po 1 vieną atstovą. Buvo 
kviesta atsiųsti atstovus ir 
visų kitų " J a u n i m o d r g . " 
kuopų Šakių apskr., kad ben
drai ap ta rus jaunimo reikalus 
ir subendrinus " P a v . d r g . " ir 
" J a u n . d r g . " įstatus. Susi-
rinkiman atsilankė gana daug 
— viso a r t i 100 narių, nors 
daugelis iš tolemesniųjų, dėlei 
blogų kelių, visai neatvyko. 
Susirinkimas t a rp kit ko svar
stė ir jaunimo laikraščio leidi
mo klausimą — nuta r ta kreip
tis į Mariampolės jaunimo dr-
giją, kad bendromis spėkomis 
butų galima a r " P a v a s a r i s " 

atgaivinti, a r kitą jaunimo lai
kraštį išleisti. Susirinkimas 
bendrai priėmė "Pavasa r in in 
k ų " įs tatus ir išrinko Centro 
Valdybą iš šių žmonių: gim. 
direktoriaus kun. I&n. Star
kaus (pirm.) , Stankaičio, (v. 
pirm.) ginui. mok. p-lės Star-
kiutės (kas), gimn. mokyt. 
p-lės Grigaitės (»ekr.), kun. 
Aleksa ir kun. Valaičio. Iš
rinkta dar ir re v. komisija. 

Biržų apylinkė. Atsibudo 
žmoneliai, išsivadavę iš bolše
vikų jungo. Na, dabar, sako, 
pradėsime naują gyvenimą! 
Duok Dieve, kad bolševikai 
daugiau negrįžtų. Laukai čia 
beveik visai užsėti, nes žmonės 
stengėsi geriau žemei atiduo
ti ir tuo būdu išsigelbėti nuo 
bolševikų rekvizicijų. 

Virbalis, Vilkaviškio apskr. 
Šiomis dienomis įsisteigė 

Virbalyje, lietuvių komendan
tūra . Pe r porą dienų pasiro
dė kur kas darbštesne esą, ne
gu mūsų milicija. Daug šmuk-
lėrių sugavo begabenant į 
P rusus visokių daiktų, ypač 
valgomų. Gal kiek suvaldys žy
delius šmuklėrius, nes ligšiol 
be saiko tuštino mūsų kraštą. 

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

IŠ VILNIAUS. 

Lietuvius nelaisvius lenkai 
vežas į savo kariuomenę. <|V 
per Vilnių grįžo didelė par t i ja 
nelaisvių. Štai ką lietuviai pa
sakojo : 

Vokiečių valdžia iki šiol ne
vežė mūsų Lietuvon, gi pėsti 
nenorėjome eiti. Bado neken
tėm©, dar po keletą markių 
dienai užsidirbdavome. Nors 
tiek jau metų, namiškių nema
tę, kentėjome ir laukėme. Pa
galiau lenkų valdžios atstovas 
susitarė su Amerikos pasiun
tiniu, surašė nelaisvius iš Lie
tuvos, Bie larus i jos i r Latvijos. 
Vokiečių valdžia nesipriešino 
atiduoti lenkams nelaisvius, 
nors buvo begalo reikalingi 
laukų darbininkai, i r išgabeno 
traukiniais Čenstakavos link ir 
Varšuvon. 

Varšuvoj barakuose kentė
jome pusbadžiai ir didžiausio
je nešvarybėje. Vis lenkai 
prikalbinėjo stoti jų kariuome
nėn. Lietuviams paklausus 
apie lietuvių kariuomenę, at
sakydavo: " T a i tas pat, drau
ge varo iš Lietuvos bolševi
kus ; be to Vilniuje y ra susi
darę Lietuvių ir Bielarusų 
pulkai ; lenkai su lietuviais ne
ka r i au ja . " Mes ir ištikro ma
nėme, jog tas p a t , bet dabar 
gavome žinių, jog tai buvo 
apgavimas, jog į vadinamuo
sius "Lie tuvių ir B ie la rusų" 
pulkus niekas tikrų lietuvių ir 
bielarusų nestojo. (Žiur. "Bie l . 
D u m k a " No. 5) . Tai mes 
stojame į savo kariuomenę. 
Bet kol kas esame minėtame 
pulke ir žada mus vežti į Ba
ranovičių frontą. 

Neduok Dieve! Visi mus ap
gaudinėja. Tegu Lietuvos vai" 
džia atsiims lietuvius iš sve
timos kariuomenės. 

( " I š D-gas" ) . 

DANIJOS LIETUVIAI . 

Ulrininkystės " A k a d e m i j a " . 

Danijoj randas žiupsnelis 
(geros saujos nėra) lietuvių, 
dirbančių (visi veik) prie far-
mų bei ukininkystės. Kadan
gi didžiuma iš jų ūkininkai iš 
prigimimo, tai pasidarbavę ko
kį laiką pr ie pavyzdingų Da
nijos ūkių jie pat įs nemaž ko 
pramoksta apie ukį. Kur ie 
sugrįžš Lietuvon iš ten parsi-
vežš nemaž pri tyr imo, jei ne 
kitko. Danijoj visi veik ūkiai 
pavyzdingoj tvarkoj užlaikomi 

ir išnaudojami geriausiai. Pa
gyventi ūkininkui pr ie Danijos 
fanuos , tai reiškia ukininkys
tės akademiją užbaigti. 

Juozas Andriukait is , mums 
prisiuntė (apar t aukų ir kitko 
ki tur pažymėto) iš Danijos 
pluokštelį adresų, ant kurių 
lietuviai norintieji prie Dani
jos ūkių patekti , gali k re ip t i s : 

JL Juozas Andriukait is , Me
ri ngaard, Losning, Danmark. 

2. Vincas Gedraitis, Boller, 
via Horsens, Danmark. 

3. Povilas Gelažis, Meringa-
ard, Losning, Danmark. 

4. Augustas Kinderis , Jen-
sgaard, via Horsens, Danma
rk. 

5. P ranas Mikalauskas, Vi-
lemsbaarg, Daugaard, Jyj land, 
Danmark. 

6. Vincas Kalinauskas, Boll
er, Horsens, Danmark. 

7. Adomas Paliokas, Hille-
redholt, pr . Jil lered, Danma
rk. 

8. Antanas Celežinis, Boller, 
via Horsens, Danmark. 

9. Vincas ir Jonas (broliaf) 
Šeštakauskiai, Boller, via Hor
sens, Danmark. 

10. Simas Rauckas, Jensga-
ard, via Horsens, Danmark. 

11. Pe t ras Aleksandravičia, 
(adreso nepadavė) . 

12. Pe t ras Jekt is i r Alber
tas Fisseris , (adreso nepada
vė).-) 

13. Ignas Užbalis, Kriseia-
nminde, via Horsens, Danma
rk. 

14. Kazys Urlikas, (Oilikas), 
Kriseianminde, via Horsens ' 
Danmark. 

15. Ignas Virbauckas, Sto-
regrundet, via ĮVejle, Danma
rk. * 

16. Juozas Kamarauckas , 
Stenbalegaard, Horsens, Dan
mark. 
1 Tie lietuviai (18 vyrų) irgi 
prisideda prie protesto prieš 
lenkų žygius Lietuvoje ir pri
taria kuo gali Lietuvos Nepri-
gulmybei. 

Rods, Danijos lietuviai yra 
iš kelių atvejų prisiuntę aukų 
Lietuvos reikalams šios karės 
laikais. 

Lietuvos laikraščiams ypač 
čionai pažymėtus adresus ver
ta butų paskelbt i ; jei rastųsi 
Lietuvoj ūkininkų, norinčių ge
resnio ūkininkavimo pasimo
kyti, pavažiavimai vienai va
sarai į Daniją pilnai apsimo
kėtų. 

( " I š D r - g a s " ) . 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
DAR NĖRA LEIDŽIA-

MI SIŲSTI "TO OR-
DER" SIUNTI

NIAIS. 

Valstijos Departamento Ka
rdės Pirklybos Bordo Skyrius 
praneša, kad nuo šio laiko 
prekės bus galima siųsti " t o 
order~ sulyg Special Export 
leidimų RAC-77 (W. TAB. R. 
803, išleisto liepos 14, 1919) 
ir RAC-42 (W. T. B. R. 810, 
išleisto liepos 14, 1919.) 

Muitų kolektoriams yra pra
nešta, kad nereikės gauti var
do asmens, kuriam prekės pa
vedamos, bet bus leista jas 
siųsti po viršminėtu Special 
Expor t leidimu. 

Prekių siuntėjai, norėdami 
pavesti " t o o r d e r " siuntinius, 
kurie nėra aprubežiuoti virš
minėtu Special Expor t leidi
mu, gali pareikalauti nuo Ka
rės Pirklybos Bordo Skyriaus 
atskiro gabenimui leidimo, 
parodant ant aplikacijos, vie
toje vardo asmens, kuriam 
prekės skyriamos, žodžius " t o 
o rde r " . 

Regulacijos čia pažymėtos 
nėra pritaikomos visuose at
sitikimuose ku r specijalis pa

vedimas yra reikalaujama; bū
tent : 

(1) Pavedimas Amerikos 
Pašelpos Administracijai Dan-
cinge, pervežimui į Lenkiją 
(War Trade Board įstatymas 
691, išleistas balandžio 11, 
1919); 

(2) Pavedimas Commerciale 
Czecho-Slovakii Komisijai, 
Hamburge, pervežimui į Če-
cho-Slovakiją. ( W a r Trade 
Board įstatymas 790 i š l e i s t a i 
birželio 24, 1919); —ai 

(3) Visi pavedimai į Finlan-
diją, Lietuvą, Latviją i r Es -
tonią (Wa r Trade Board įsta
tymai 690, išleistas vasario 11, 
1919; 695, išleistas balandžio 
14, 1919; ir 676, išleistas ba- ' 
landžio 1, 1919.). 

^ 
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PRANEŠIMAS. 

siąs 

Gerbiamiejie Klebonai! 
Spausdiname atskirai 

giesmes: 

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

jos). 
3. Garbė ir šlovė. 
4. Duokim garbę, dėkavonę. 
5. O Salutaris Hostija. 
6. Tantum ergo. 
7. Dievas mūsų apginejas. 

Išeis jos vienos mažos bra-
šiurytes formoje. Lengvai ga
lės tilpti mažiausioje maįda-* 
knygėje. Giesmes imtos iš 
maldaknygės 'Ramybė J u m s ' . 
Žmonėms, tur int įvairias mal
daknyges, sunku sutar t i ben
drai giedoti nes kas malda
knygė, tai ki taip 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, III 
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIJĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHU 

L. R. E. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 

Dva. vad. kun. I. Albavicius, 
717 W. 18th St., Chicago, UI. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
šia A ve.. Chicago, IU. 

Vice-pirm. F. Vcryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, IU. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4487 
So. Fairfield Ave., Chicago, IU. 

Fin. rast. Alei Dargis, 726 W. 
18th St., Chicago, BĮ. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M^ouette Rd., Chicago, I1L 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavicius, 717W. 18th 

St., Chicago, IU. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

wood Ave., Chicago, IU. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 

Marąuette Rd., Chicago, IU. 
Kun. Ign. Albavicius, 717 W. 

18th St., Chicago, IU. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

sia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St., 

Chicago, BĮ. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, IU. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, BL 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, IU. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, BL 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chicago, IU. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St , Chicago, BĮ. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, BĮ. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, IU. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
' • D R A U G E " 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 

TJODAI-KAIP J I S VEIKIA 
IR KAIP JŲ APSISAU

GOTI. 

Uodai irao senovės y ra žmo
gaus kankintojai i r priešai. 
Pajūryje, slapiosiose vakarę 
ir š iaurvakary pievose i r toli
muose šiauriuose,- pagir ia ly
gumose ir kalinę lankose, t ie 
kraugeringi gyvūnai nesuskai
tomais būriais visur mus su
tinka, ar tai darbą dirbant ar 
tai ant pailsi© išvažiavus. 

Pelkės, tvenkiniai ir bagnos 
yra tečiaus t ik vienintelės vie
tos, kurioje uodai veisiasi. 
Truput is lietaus vandens seno
je skardynėje, a rba šlarJioje 
stogo rynoje, jei pal ikt i be 
priežiūros ant lauko gulėti su-

(Tąsa.) 

Beveik visą dieną jis ėjo. Tai vienur, ta i k i tu r ilsėdavosi: kar
tais ant žalių, minkštų samanų, kar ta is ant medžių šakų, 
kar ta is ant didelių, perkūno nukirstų stuobrių amt žemės. 

Atėjo nakt is , o vaikas vis ėjo tolyn ir tolyn į girias. 
Galop pajuto, kad negali toliau eiti. Puolė ant žemės. Bet 
atsiminė pereitą naktį, kad ant žemės pavojinga nakvoti . BQ 
Xo, eia a r t i turėjo būti kokis nors upelis, nes viskas aplinkui 
čia smarkiau žaliavo, ka ip k i tu r ; gaHm^s daiktas , kad upely
je gali būt i krokodilių. Pasibaisėjęs apsižiūrėjo, ar nėra 
medžio, į kuri galėtų lengvai įlipti. Bežiūrėdamas pama
tė, kad vienur medžių šakos ta ip suaugusios, kad ptodaro, kaip 
ir kokį lopšį. J i s įs ikraustė tenai ir užmigo, nei nemanyda
mas, kad jis lengvai gali iš tenai iškristi . 

Kada jis atsipeikėjo, dideliai nustebo, jis jau buvo nu 
girioje, bet gražioje grintelėje, ir guli ant minkštų patiesalų, 
Ar ne tėvas t iktai mane surado? stebėjosi jis. Jis^ bandė p a - f ^ a uodams įmesto ir rn.es 
sikelti, bet patyrė , kad jo kojos nepajiegia jo nešti. J i s pa
krito, kuomet norėjo pasikelti . 

Bet ve, durįs a ts idaro ir baltas žmogus ineina. Lera gir
dėjo savo šalyje žmones kalbant, kad y r a baltų žmonių, ku
riuos jiems teko matyt , einant kar iaut i su įvairiomis gimi
nėmis. J i e y ra nuožmus, kalbėjo tie, jie užmuša vietinius 
žmones, at ima jų tur tus , sudegina namus. Lera gulėjo, kaip 
negyvas, jo širdis mušė labai smarkia i : nes, ištikrųjų, balta
sis žmogus mane užmuš, mąstė jis sau. Bet baltasis žmogus 
prakalbėjo į jį jo kalba ir pasakė, kad jis esąs su savo prie-
teliais, kurie globos jį ir išgydys. 

Tuojaus atėjo ir jo kilmės žmogus; su šiuomi Lera daug 
liuosiau kalbėjo. Tas jaunikai t is pasipasakojo Lerai, ka\l jis 
apleido savo giminę, kad pasiliktų krikščioniu ,ir sektų krikš
čionių kunigą. J o vardas buvo Juozas . J i s jau kunigo apkrikš
tytas. Lera pasipasakojo jam savo svajones ir pasiilgima 
rast i gražųjį miestą. Naujasis draugas pasakė, kad kunigas pa
sakys viską apie tai , ka ip pasiekti ir būt i visur laimingu. 

Sulaukęs sekančios dienos Lera jautėsi gerai ir buvo dau
giau atsilsėjęs. J i s atsikėlė ir nuėjo su Juozu į kitą grin-
cią, kuri buvo misijonoriaus koplyčia. Įėjęs vidun, Lera ap
sižiūrėjo ir čia jam išsiveržė džiaugsmingas šauksmas: jis ant 
altoriaus pamatė stovylą Šv. Marijos Panos su Kūdikėliu 
Jėzumi ant rankų. Mažas Kūdikėlis laikė ištiesęs rankas , ly
giai, kaip Lera jį matė per sapnus. Marija Pana maloniai 
šypsojosi. Lera prašė kunigo papasakot i apie tą gražiąją po
nią, mažutį Vaikelį. Po kelių savaičių Lera užsidegė tokių 
noru pasilikti krikščionimi, kad inisijonorius jį apkrikšti jo, ' 
pranešdamas jam, kad jei jo tautos žmonės dažinos, kad jis 
pasiliko krikščionimi, jie, galimas daiktas , norės jį užmušti. 

44Bet jus sakote, kad aš tuojaus tada eičiau į dangų" , 
tarė vaikas. " B r a n g u s Tėve — taip Juozas išmokino jį vadinti 
misijonorių — tai aš to t ik ta i i r no r iu . " 

k4Ar nenorėtum eiti ir pasakyt i kitiems apie tą gražiąja 
šalį — atsakė kunigas — kad jie išmoktų mylėti Dievą ir 
pasiliktų kr ikšč ionimis?" 

" O , ta ip Brangus Tėve, išmokyk mane visko, ką t iktai ga
li ir kaip galima greičiau. Tada aš grįšiu pas savo tėvą, iš
mokysiu jį tapti krikščionim ir visus mano jaunus draugus. Aš 
jiems papasakočiau apie mųs Brangiausiąjį Viešpatį Jėzų ir 
jie taippat jį mylės . " 

Praėjo keli mėnesiai, o Leros jo tėvas da neatt i t iko. J i s 
dabar jau rengėsi prie savo Pirmosios Komunijos. Po to jis 
mane surasti kelią atgal į savo gimtinę šalį, tenai mokyti savo 
tėvą tapt i krikščionim. Į 

Misijonorius išbandydamas statė įvairias kliūtis. 
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"RAMYBE JUMS" 
Seniai-visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja 
Išleista Kurt. Jono Jakaičio ledomis 

* • • 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 Įį 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
iViorocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 

^ 

Jis. 
" O k;j tu darysi, jei tėvas atsisakys tikėti j J ė z ų ? ' tarė 

I 

4įAš melsiuosi ir melsiuosi, nes J u s sakote, Dievas mųs 
myli, jei jam pas i t ik im" . 

"Daleiskim, kad kiti jus giminės žmonės žadės užmušti 
tave ir tavo tėvą už tai , kad tapote krikščionimis f" 

"Brangusa i Tėve, tuomet mudu eituva į gražųjį miestą ir 
matytume mųs Viešpatį ir jo Motiną. Aš turiu eiti — aš eisiu. 
Aš trokštu, kad ir mano tėvas—mylėtų krikščionių Dievą. Aš 
nebūčiau laimingas danguje be j o . " 

Vaikas visa tai kalbėjo labai r imtai . Niekas negalėjo par
blokšti jo drąsos. Galop, atėjo laimingoji jo Pirmosios Komu
nijos dieni] J i s buvo baltai parėdytas su baltų lelijų vainiku 
ant galvos. Mažutė koplyčia buvo' papuošta gėlėmis. Lera pats 
uždėjo vainikus ant Švenč. Motinos ir jos vaikelio stovylos. 

Po Mišių maža saujalė krikščionių, kurie buvo susirinkę 
iš įvairių giminių, išsiskirstė namon. Misijonorius, Juozas ir 
Steponas, nes Lera nuo savo krikšto dienos gavo šį vardą, pa
siliko koplyčioje padėkavoti Dievui ir išsiprašyti malonės, kad 
Steponas laimingai sugrįžtų pas savo tėvą. Misijonorius neabe
jojo, kad tas vaikas yra Dievo pašauktas , kad išganytų savo 
tėvo ir savo draugų dusias. Viskas jau buvo sutvarkyta , kad 
ryto rytą jis pradės kelione. 

J i e giedojo džiaugsmingus himnus garbės ir meilės. Ste
pono stiprus, aiškus aito balsas viešpatavo ant kunigo ir Juozo 
tenorų. 

Staiga jie išgirdo visiškai ar t i koplyčios garsų karišką 
riksmą. Je i jie nebūtų giedoję, butų tolumoje girdėję tą besi
artinantį riksmą ir butų galėję prisirengti . Steponas pastvėrė 
misijonoriaus ranką ir tarė vos a tgaudamas kvapą. 

"Mielasa i Tėve, tai mano giminės šauksmas; jie užmuš ta
v e . " 

" B ė g k , — tarė Juozas — mudu du liksi va čia. J i e ne
siskubins taip greitai mudu užmušti, nes esame iš jų šalies. 
Bet tave. Tėve, t ikrai nužudys . " 

" M a n o vaikeliai — atsakė kunigas —̂  jųs pasišventimas 
yra labai gražus; bet nemanykite, kad aš norėčiau pasirodyti 
bailys Viešpaties tarnyboje. Drąsos! Te būva Dievo valia, te
būva pagarbintas J o v a r d a s . " 

Nebuvo jau laiko daugiau kalbėti, nes kareiviai jau buvo 
a p l i n k koplyčią, o vyresnysis, Stepono tėvas, "su savo senes-
miausiais karžygiais inėjo į koplyčią. 

Pamatę Steponą, baltai apsirėdžiusi, su lelijų vainiku ant 
galvos, jie nustebo ir sustojo. Vyresnysis užklausė jo, ką tai 
Teiškia, kad jre nuo jų pabėgo i r ką reiškia viea t*i, ką įį* 

telio apielinkėse veisimos vie
tą ir plat ina nesmagumą, yra 
priežastimi nemiegojimo ir ve
da prie pykčio ir įvairių ne
malonumų. 

Je i uodai butų vientik pa
prastais kankintojais, tai dar 
nereikėtų prieš juos vesti ko
vę, bet atsimenant, kad yra 
keletas uodų veislių, kurios 
apsigyvenusios po visa s Su
vienytas Valstijas plat ina 
drugį ir tuomi daugel labai 
derlingų apielinkių padaro to
kiomis, kame niekas nenorH 
gyventi ir kad viena uodų vei
slė, kuri randasi pietuose, pla
tina geltonąjį drugį, ta i nėra 
jokio atsisakinėjimo, kad juos 
naikinti butų nereikalinga. 

Suvienytų Valstijų Žemdir
bystės Departamentas išleido 
ūkininkų milletiną 444 vardu 
"Remedies and Preventat ives 
Agamst Mosąuitoes". "(Vais
tai ir Apsisaugojimo Priemo
nės nuo Uodų). Tą, bulletiną 
prirengė Dr. L. O. Howard, 
E timologijos Biuro vedėjas. 
Tas bulletinas pirmiausiai bu
vo a/tspauzdintas 1911 metais, 
bet ta i laidai išsibaigus dabar 
išnau^o perspauzdintas ir su
teikiamas veltui kiekvienam, 
kuris nori žinoti kaip išsisau
goti ir neleisti platintis uo
dams savo apieknkėje. Bulle-
tine .aprašoma svarbumas 
prieš uodus darbo, kaip apsi
saugoti nuo įkandimo ir įvai
rus dalykai, kain t a i : kur jie 
veisiasi, kaip jie gyvena, ir 
kaip naudotis prigimtais uo
dų priešais kad nuo jų visai 
apsisaugoti. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygun, Wis. 

Valdybos Adresai : 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
New York. 

Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
Fin. «ekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alubama Avc. 

Prot. sokr. Kazimieras Smai-
džiunas, 1017 Svvifte AVG. 

Ižd. Antanas Oižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Jočis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldicnį mėnesio. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI 

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

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vieta, ^matyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA-$1.00. 
Turime taippat knygelių "In 
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. 00., 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

A. f A. 
BONIFACAS PETKUS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 30 d., 1 vai. po pietų. 
Paėjo iš Kauno gubernijoj 
Raseinių pav., Kražių parap., 
Brūkių kaimo. Turėjo 48 me
tus. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko čia nuliūdime 
moterį Oną ir 4 vaikus — 
Juozapu 14 metų, Pauliną, 12 
metų, Petrą. 8 metų ir Oną 4 
metų; taippat brolį Vincenta 
ir 2 seseris: B. Norbutienę ir 
J. Trepentskienę. 

Velionies kūnas randasi po 
nuni. 4544 So. California 
ave. Laidotuvės atsibus suba-
toj, rugpjūčio 2 dieną, su ge
dulingomis . pamaldomis Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Mari
jos P. bažnyčioje. Pamaldos 
prasidės 9 vai. ryto. Po pa
maldų velionies kūnas bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Kviečiami visi giminės ir 
pažįstami dalyvauti laidotu
vėse. 

Paliekame dideliam nuliū
dime moteris Ona su vaikais, 
brolis Vincentas, seserys ir 
švogeriai Norbutai ir Tre-
pentskai. 

Tegu būna jam amžina at
ilsis! 

čia mato aplinkui —Kveno. Motinos su Kūdikėliu stovyla, 
altorius, gėlės, žvakės, šventi indai. 

Steponas apsakė jam viską, pradėjęs nuo savo stebėtino 
sapno ir baigdamas misijonoriaus gerumu ir širdingumu, kokį 
patyrė, kada vos gyvas nuo pailsio ir bado gulėjo ar t i koply
čios, kurios nebuvo net pastebėjęs iš karto. Dabar prašė jis 
misijonoriaus papasakoti jiems apie Jėzų i r išaiškinti jiems, 
kad t ikrasis Dievas y ra Tiesos Saulė, o ne saulė, šviečianti 
Dangaus mėlynėse. 

Kara l iaus širdis tapo pajudinta. J i s išpažino norą pasilik
ti krikščionim, o taippat ir vienas iš .jo karžygių* Gi kiti 
pradėjo siųsti, rėkdami, kad tai yra-jų dievų išdavystė ir .kad 
krikščionis tur i būti nužudyt, kad dievų rūstybė, nurimtų. 

Misijonorius maldavo už naujai intikojusius, siulindamas 
savo gyvastį už juos. Bet tai nieko negelbėjo. J i e klausė kara
liaus, a r j is ištikrųjų t iki į naująjį Dievą, sakydami, ka& jis 
turės mirt i , jei .pasakys — " t a i p " . 

Misijonorius k lausė ,^eveik nekvepuodamaš, kokis •bus at
sakymas. Savo širdyje karš ta i mel<ftė Dievą, kad gelbėtų tą dū
šią, kad duotų karaliui malonę neats i t raukt i nuo krikšto krau
ju. • "• ' 

V (^Jaugiau bus,), > . i 

V IS I BŪTINAI T U R I T E 
ĮSIGYTI. 

A. S M E T O N O S 
Pirmo Lietu-vos Preaident© 

paveikslą.. 
Dabar ką tik išėjo iš spaudos pir

mo Lietuvos &rezi&ento Antano Sme
tonos paveikslas ant atvirutės for
mato, taip kad galėsite bile savo 
draugui pasiųsti. Labai gražiai at
spausta penkiose spalvose. šalyse 
Preaiaertto paveikslo Lietuvos vals
tybinė ir tautinė vėliavos, yiršiuje 
prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvai-
kio Lietuvos Laisvės Varpas. No. 
1. Kaina tik 5c. 

Antra padailinta dailininko Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2. 
Kaina 5c. 

P. 6. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 
atviručiu, nes kitaip neapsimoka per
siuntimas. 

Adresuokite: 

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVĖ, 

2214 Wesrt 23rd PI., Chicago. 

— — — — — — • • • » • . 
BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti „, 

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemų, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-, 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.60 ir augščiau. 

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

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

Įsteigta 1002. 

8 — — 

AMERIKOS LE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abemos^istorijos, geografijos, politi-
kinės e%pnoniijo8 pilietystės, dailia-
rašystėe. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 8:80 
KIMI Ko Hnl«t» d Kt„ fftiioaco. III 
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas t u s ? i 

Tegul Kvorta padabina .Tusu 
namą. Pas nros galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.: 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu 
varnų Mašinų, Pianų, Graf onc 
lų. Viskas pas mns garinami* 
Kuomet jum prireikės ko PTV 

namo kreipki t£* prif 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e . 
Arti Ashland Ave., Chicago 
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1 M altoriai ir Dekoratoriai | 
r Hiigių metų patyrimas savo amate leidžia mums at-
| likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis. 
E Atsišaukite pas | 
E E 
| P. Cibulskis ir J. A. Poška | 
| 2343 W. 23 Place Telefonas Canal 2446 | 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai ka ip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir k i tų žinių 
meldžiame kreipt is pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. ĮB 

if]i __^ Ą 
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N U S I K R A T Y K VARGĄ. 

Iš priežasties mirties mano mo
teries, parduodu a rba išmainau bi
le kokiame mieste Amerikos gerą 
farmą, 40 akerių, 2 -myli nuo -mre*-J 
stelio ir 15 mylių nuo didelio Cle-
vėland miesto. Auga viskas ant 
farmos yra 2 arkliai, 2 karvi, tu-

| zinas vištų 2 kiauli, 5 avys, veži-
\ mas i)lugas ir tt. Geras namas gy

venimui: 5 kambariai . Gera barnė 
6 tonai šieną; geras sodnas, apie 
2 akerių bulvių, kiti javai jau 
yra nupjauti, žodžiu, eik ir gy
venk, žie/ną. galima eiti dirbtu-
vėn d i rb t r jei pinigų butų maža. 

Visą tai kaStoja $5,700.00. 
Jei nori už namą mainyti apra

šyk, kokj turį namą, "kiek kašto-
ja, ar yra skolos,' an t narna. 

Aš likęe su mažais vaikais ne
galiu farmoje gyventi, už tai ir no
riu parduoti , a r mieste ant namo 
išmainyti. Aš su mažiau gyvuolių 
mokėjau daug brangiau ir kad ne 
ta nelaimė niekuomet neičiau j 
fabrikus dirbti. Ant farmos mažas 
tėra darbas, o labai pelningas. 

Kas norit pirkti a r ant namo 
mainyti, atsišaukit greitai, viską 
aprasidami. Kas neturi t visų pi
ningu, aš duosiu ant lengvo išmo
kėjimo. Ką tik turi ant farmos, 
viskam brangai parsiduoda, o 

•geros ! Ohios Valstijoje yra labai 
farmos ir oras sveikas. 

Atvažiuok, a rba pirmiau para
šyk laišką apie savo turtą, tai ta
da, nueisime ir darysime raštus. 

,Tik nelaukit ilgai. Rašykit 

J . Smailys, 
Gcn. Del. Akron. Ohio. 

I 

P E A R l IJUEEN 
K O N C E R T I N O S 

1 1 1 * 1 

Dabar yra patvlr t 'n tos ir var to
jamos daugumos lietuvių, kur ie gra-
jija konoertmą ir augfetal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpint i 
augšto arba žemo tono . 

Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
čiame dykai. 

GEOftGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m . 

l>r. O. VAITUSH, O. D. 
U E T U V I 6 ViO V 6PECIAMSTAS 

Kodėl eiti pas 
svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau ir dar pa-
;elbos negauti, 
egzaminuoju a 
kis ir teisingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi, 
nervuotas, ska 
uda galva arba 
galva sukas ka 
da važiuoji gat 
vekariais, krei
vos akis, raidės bėga krūvon skai tant 
a rba kiti keblumai Ateikite ir pama
tykite mane. Pa tar imai dykai del mo
terų, vyrų ir vaikų. Valandos nuo 10 
iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Phone Drover 9660 
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AS, ADOMAS A. KAR^LA\J6KAS, SEKANČIAI RA1AU. 
Aš labfci sirgau per 3 me^us, nuslabnėles pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustoji mas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ,leŠkojau. j«,u pagelbos, neaigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubeži'ų, bet niekur 'negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau SalutaraB vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų tr Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo meno pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myliatų ge-
radėjui i r linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras : 

SALUTARAS, 
CHEMICAL mSTITUTION 9. Baltrcnas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Teleplione Canal 0417, 

**r> m • _ > • • m • » 
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lietuviai Amerikoje. 
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I gerai eina ir uždarbiai geri, do. Svarbiausia priežastis, tai 
dėlto iš visų šalių Amerikos ir stoka vienybės tarp lietuvių 
plaukia darbininkai Akronan. 

Maudis. 

RACINE, WIS. 

Lietuvos Raud. Kryžiaus šel
pėjų skyrius, sutvertas šifljo 
kolonijoje prie Tautos Fondo 
79-to skyriaus, pasekmingai 
veikia. Bėgyje vieno mėnesio 
narių prisirašė 63. Valdyba 
susideda iš sekančių asmenų: 
Pirm. — B. Televičius, rast.— 
A. Valeiukas, ižd. — P. Kara
liūnas. Nariai sumokėjo 63.00; 
aukavo S. L. R. K. A. 67 kp. 
10.00, &v. K. dr-ja 10.00. Viso 
susidarė 83.00, kurie liko pa-
Mųsti į Centrą. Pradžia neblo
ga, tik nenuleiskim rankų, va
rykim tą gražų ir prakilnu 
darbą pirmyn, tegu nesiranda 
nei vieno lietuvio bei lietuvai
tės šioje kolonijoj, kuris ne
prigulėtų prie L. R. K. šelpė
jų skyrio. Ypač moterėlės ne
atsilikit nuo vyrų, nes dabai 
narių dauguma yra vyrai, mo
terių mažai kol kas turinu*. 
Tai negalimas daigtas, k a i 
moterys mažiau turėtų gailes
tingumo už vyrus. Manau, kati 
neatsiliks ir jos. Kai-kurios 
sako, kad mųs moterims rei
kia sekti pavyzdį svetimtaučių 
Amerikiečių moterių bei mer
gaičių, kurios, reikalui ištikus, 
su pasišventimu darbuojasi A 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
reikale. Jos neaplenkia nei 
vienos stubos, nepraleidžia nei 
vieno praeivio, kad nepapra
šytų aukos del R. K. Mums 
ir-gi priderėtų taip elgties ir 
gelbėti saviškius tėvynėje, ku
rie deda savo gyvastis, gin
dami tėvyne nuo priešų ir ko
voja iiz jos teises. 

Todėl broliai ir sesutes, Ra-
einiečiai! Neatsilikim nuo lfi-
tų. Stokim kaipo vienas dar
ban ir dirbkim tą gailestingą 
darbą. Gelbėk i m kas kuomi 
galim, rinkim rūbus, avalines 
baltinius, maistą, taipgi kalbiu 
kini patapti nariais-šelpėjais 
L. Raud. Kryžiaus. 

Taipgi kviečiu visus-atsi
lankyti susirinkimam kuris 
bus nedėlioję, 10 d. rugpjūčio, 
tuojaus po pamaldų, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Visi L. R. K. nariai gaus žen
klelius, kurių dar iki šiol ne
turėjome. Todėl atsilankykite 
skaitlingai. 

Prie progos turiu priminti, 
jog, kiek girdėti, ir Raeino li
beralai mano tverti ir-gi Rau
donojo Kryžiaus šelpimo dr-
ją. Gerų pasekmių ir jiems, 
bet tas pasekmes ateitis paro-
dys. Nežinia, ar tai bus daro
ma su tikslu gelbėti vargstan
čius tėvynėje, ar sriovinis 
koks išrokavimas. 

J. K. 

Neatrandu žodžių, kwriąis 
galėčiau išreikšti savo padėką 
šv. Antano parapijiečiams 't 
visiems. Lai Dievas suteikia 
Jums visiems gausių malonių 
už jūsų prielankumą. 

Piknike buvo visokių žais
lų. Vienas žaislas tai buvo pa
ėmimas pinigų, nuo naminio 
"Brava ro" . Pinigus atgražino 
tik po pikniko, $57.00. 

Dar sykį širdingiausią a-
čiu visiems tariu. 

Kun. H. J. Vaičiūnas, 
Šv. Antano parap. Klebonas. 

P. S. Tie, kurie paėmėte pik
niko tikietų, teiksitės tuoj 
sugrąžinti ar pinigus ar ti-
kietus. Bus ačiū. 

KEARNY HARRISON, N. J. 

Šiuomi pranešame Kearny'o 
ir Harrison'o lietuviams, jog 
L. R. K. rėmėjų draugijos na
riai ir ingaliotiniai eis per na
mus, rinkdami maistą ir dra
bužius del sušelpimo lietuvių 
Lietuvoje, neskiriant pažiūrų. 
Pradės Ė0 d. liepos ir tęs iki 
2 d. rugpjūčio. 

Tad-gi lietuviai prašomi 
neatsisakyti sušelpti. Bus gar
sinama ir per Amerikos spau
dą. 

Presos Komisija. 

katalikų. Lafikas jau butų su
siprasti visiems lietuviams iv 
rašyties prie parapijos ir to
kiu būdu bažnyčią padaryti 
vienybės centru, kaip kitose 
kolonijose daroma. 

TRUMPOS ŽINELĖS, 

OMAHA, NEBR. 

Lietuvių R. Kryžiaus šelpimo 
skyrius veikia. 

Nors šis skyrius dar nese
nai susitvėrė, bet narių jau 
turi 27, kurie po l dolierį už
simokėjo įstodami ir dar 20 
dolierių suaukojo. Didžiausias 
aukas davė gerb. kun. Olech-
navičius ir ponas J. Šviežaus-
kas. Įstojimo sumokėjimai pa
siųsta Centrui, o iš suaukotų 
pinigų bus ant vietos nu
pirkta vilnonių siūlų ir mez-
giama sveteliai ir autės. 

Liepos 27 d. j;>arapijos sve
tainėj laikytame susirinkimo, 
nežiūrint vasaros karščių, nu
tarta eiti per lietuvių namus 
ir prirašinėti naujus narius, 
rinkti aukas, drahužius.Taipgi 
eiti per svetimtaučių krautu
ves, rinkti Mėsinėse maistą ii 
drabužius, šiame susirinkime 
tapo išrinkta p. Oleelinavičie-
nė ir p-lė Zigiuanėiutė nupirki
mui vilnonių siūlų del mezgi
mo sveterių ir ančių. 

Taip-gi nutarta rugp. 3 d. 
laikyti extrą susirinkimą, ku
riame bus išrinkti kolektoriai 
linkimui aukų rūbų ir maisto 
blcšinėse. 

J . P. 

Providence, R. I. Čia buvo 
iškilmingas parodavimas 3,000 
Ukrainų ir Lietuvių prieš len
kus, kurie dabar yra įsibriovę 
į Lietuvą ir Ukrainą. Kalbėjo 
leitenantas F . L Bagočius, 
kursai1 išsitarė: "Nuo pasauli
nės karės Lenkija, Lietuva ir 
Ukraina pakilo kaip trys sese
rys. Mes džiaugėmės pamate 
laisvės saulutę, kurios tos tau
tos nematė per ilgą laiką, bet 
lenkai, vietoje gintis nuo bol
ševikų, pradėjo naikinti mūsų 
miestus, atėmė Lietuvos širdį, 
kada užėmė*Vilnių". 

UkAinietis, M. Sichinsky's 
tarp kit-ko pasakė"Lenkai ne
teisingai užėmė mūsų žemes 
Rytų (lalieijoje, Cholmą ir Vo-
lynių. Lenkų kariuomenė iš
griovė virš 200 ukrainų baž
nyčių, uždarė apie 500, suareš
tavo virš 300 kunigu ir imt pi
lotu, kuriu keletas buvo nu-
žudvta". 

l^irodavinias kuogeriausiai 
pavyko. 

AKRON, HIO. 

CICERO, ILL. 

Liepos 27 d. š. m. Šv. Anta
no parapija National (nove 
darže turėjo pikiyrką, kuris 
kuopų i kilusia i pasisekė. 

Spręsti galima iš to, kad 
gryno pelno parapijai atliko 
apie $1,300. 

Pirmiausia, ačiū Dievui, už 
taip gražią dieną. Paskui ta
riu širdingiausią ačiū visiems 
savo parapijiečiams, draugi
joms, kliubams ir asmenims, 
kurie dėjo savo spėkas ir lai
ką, kad tik piknikas pavyktų. 

KuoŠirdingiausia ačiū vi
siems ir visoms darbininkams, 
kurie rinko daigtus. Taipgi la
bai ačiū visiems aukotojams. 

Speeialį ačiū p. Kaikariui už 
suteikimą veltui t rokų. 

Tariu nuoširdi] ačiū visiem-
svečiams, kurie atsilankė į mū
sų pikniką. Ypač gi Bridg<>-
portiečiams, Apveizdiečiams ii 
AVe*tsidiečiam^. 

Liepos 27 d. vietinė L. Vyčiu 
kuopa surengė pikniką. Pri
buvo svečių-vyčių ir iš Cleve-
lando. Visi gražiai linksmino
si. Olevelando Vvčiu choras, 
po vadovyste p. (Ireičiaus, 
šūdais—*> keletą lietuviškų 
dainelių. Taip-gi ir vietinės 
Vyčių kuopos choras, po vado
vyste p. Staupo, padainavo 
porą dainelių, ypač gražiai iš
ėjo "Pr i e taurių". 

Liepos 26 d. apsivedė subol-
ševikėjus pora. Šliubą davė 
vietinis klebonas, kun. Janu
sas. Jauniesiems nepatiko, 
kada klebonas jų liudininką 
pavarė šalin nuo liudijimo, o 
jo vieton pašaukė kataliką. 
Mat liudininkas buvo bolševi
kas ir prie parapijos neprigu
lėjo. 

Rugpjūčio 24 d. rengiamas 
parapijos naudai piknikas ant 
bažnytinių ir bendrovės lotų. 
Kviečiami vra netik vietiniai, 
bet ir iš develando lietuviai 
atsilankyti ir paremti pikniką 
kadangi norime įsigyti nuo
sava bažnvtėle. 
Darbai eina gerai. Daug dar

bininkų atvažiuoja iš kitų mie
stų. Kadangi namus gyveni
mui labai sunku gauti, tai ge
rai butų, kad lietuviai, kurio 
mano atvažiuoti Akronan, pir
ma parašytų, arba atvažiavę 
tiesiai sustotų " R ū t o s " ban
ke, 130 "YYooster ave. Akron, 
Ohro. Banką patarnaus sura
dimui vietos gyvenimai ir pa
rūpins namus. Kadangi darbai 

Harrison Keamey, N. J. 
C'ia lietuviai katalikai uoliai 
darbuojasi savo tautos labui. 
Tautos Fondui sudėjo 2,000 
dol., dabar L. R. K. kloja po 
25.00 ir jau keletą šimtų sudė
jo. Tuo tarpu liberalai šūkau
ja ir plusta ant veikėju per sa
vo laikraščius. 

Philadelphia, K . čia la įsva-
maniai agitacijas varo, kad 
parsigabenti iš Chicagos var
pą ir rinkti pinigus. Kad jie 
rinktų nuo savo partijos žmo
nių, tai nieko negalima bujtų 
sakyti. 

Bet jie 'landžioja priet'Įuda-
likų ir jų draugijų ir iš jų no
ri išgauti aukų. Šiaip tai kata
likų veikėjus ir pačius kata
likus niekina, šmeižia, pravar
džiuoja, o kad reikia aukų, tai 
lenda prie tų katalikų. 
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cia Pittsburgh, Pa. Nesenai 
atvyko gerb. kun. T. Tamoliu-
nas,kurs uoliai darbuojasi, kad 
jaunimą sužadinti, prie skai
tymo gerų ir naudingų knygų 
ir laikraščių, prie padoraus 
gyvenimo ir prie kitokių para
pijos ir tautos darbu. 

Worcester, Mass. NesenaS 
čia Moterių Sąjungos 55 k. 
laikė su^inkmią, i kurį atsi
lankė ir gerl>. svečiai kun. J. 
Juškaitis ir kler. .Navickas, ku 
rie suteikė geru patarimų. Nu
tarta surengti pikniką ir tam 
išrinko komisiją. ' \.. 

ŪKIŲ DARBININKAI. 

Bridgeville, Pa. Liepos 2:> 
d. čia apsilankė Jo Malonyb"* 
vyskupas, J. F. Conevin, D. D. 
ir suteikė suvirs šimtui žmo
nių patvirtinimo Sakramentą. 
Prie to, toje dienoje vaikučiai 
priėmė Šv. Komuniją. J pagei-
bą atvyko šitie gerb. kunigai: 
Jonas Vaišnora, A. Tamoliu-
nas ir kiti. 

Ačiū pasidarbavimui #erb. 
nmsų klebono, kun. M. Kazė
no, lietoįvtų kolonija čia pradė
jo kilti, Jo r u p e ^ n tapo baž
nyčios vidus atnaujintas, uau 
ja klebonija pastatyta, kuri 
puošia visę miestelį. Dieve pa
dėk jam ir toliaus taip dar
buotas! 

Linden. N. J. Liepos 7 d. čia 
apsilankė gerb. kwn. T̂. Petrai
tis iš Patersono, L. "R. K. pir
mininkas, kursai rtwko aukas. 
Surinkta Liet. Raud. Krv-
žiaus naudai $141.00. Kai-ku-
r i e aukojo net po $25.'0(). Štai 
jų vardai: S. J. Lmdvinaitis, 
J. Buivis, Pr. (k»čys*r$. Tuš-
ka. Dar pridavė iždMnkas 
$19.00. Tai viso fassi&itė su
ma $160.00. 

Lai gyvuoja iLfcn êli© Liet. 
Raud. Kryžiaus rėmėjų sky
rius! 

_ — 
Niagara Fai&s, H. ¥ . Jau po

rą metų bus kaip <em >mšitverė 
lietuvių parapija, bet labai sil
pnai stovi, kadangi lietuviai 
mažai remia, nes Vos tik pusė 
prie jos priklauso. Taippat ir 
draugijos mažą veiktitfą ro-

Kviečių pjovimas Oklalio-
mos Kansas ir Nebraskos val
stijose jau beveik pasibaigė. 
Nors ir negalima žinoti tikrą 
skaičiaus darbininkų, kurie to
se valstijose dirbo prie kvie
čių pjovimo, Lčiaus spėjama, 
kad iš viso buvę įr.rp 75 tūks
tančių ir 100 tūkstančiu dar-
bininkų, kurie buvo atėję iŠ 
kitų valstijų. Didžiausias skai
čius iš kitus buvusių darbinin 
kų buvo Kansas valstijoje. A-
pie 25 tūkstančius tų darbi
ninkų buvo surinkti ir pa
siųst i per Valdžios Samdymo 
Biurų Ofisą, Kansas City, Mo. 
ii" kitus biurus, kurie turi sa
vo kviečių valstijose rinkti 
da rbininkus i r pal eng vin i i 
kviečių pjovėja armijos ėjimą. 

"Oklahomos pjūtis buvo 
lietaus sulaikyta", praneša A. 
L. Barkmano raportas, " i r bū
tinai reikėjo tai valstijai pri
statyti keletą tūkstančių vy
rų, kurie buvo skiriami Kan
sas valstijai, Nebraska taip
pat pradėjo pjauti labai anks
ti ir išėjo taip, kad visos trys 
valstijos pareikalavo darbinin
kų tuo pačiu laiku. 

"Tuose distiiktuose dabar 
jau kulama ir gali būti, kad 
darbininkų trukumas bus jau
čiamas Kansas valstijoje, ypa
tingai tuose apskričiuo.se, kur 
labai daug kviečių auginama 
ir kur dar kviečiai tebėra gu
belėse, dėlto kad* daug vyrų 
eina iš Kansas į South Dakotą, 
kame kviečių pjūtis prasidės 
ateinančią savaitę.*' 

"Nortli Dakota ištikro pra
dės pjauti kai-kuriuose aps
kričiuose pradžioje rugpjūčio 
mėnesio ir vėliausi pranešimai 
iš tos valstijos parodo, kad 
daugiausia vyrų reikės neank-
sčiau, kaip 20 d. rugpjūčio." 

A. L. Bakmanas, kuris veda 
Suvienytų Valstijų Samdymo 
B "Juro kviečių pjovėjų organi
zacijos darbą vakaruose ir 
gyvena pats Kansas City, Mo., 
dabar keliauja į Dakota, kad. 
sutvarkyti kviečių pjovėjų ju
dėjimą tose valstijose. 

— — ; 1 

Paryžius, rugp. 1. — Taikos 
konferencijoje gauta žinių, 
kad turkų ir totorių kariuome
nės briaujasi ant Armėnijos iš 
trijų šonų. 

TOS OTUBusrriis. 

Jeigu tu išrodai ligonis, jei
gu "tavo apetitas yra blogas 
jeigu tu kenti nuo galvos 
skaudėjimo, blogo grumuliavi-
mo, jeigu negali pasilsėti mie
go, jeigu neturi energijos — 
tuojaus nusipirk Triners Ame
rican Elixir of Bittėr Wine ir 
tikrai stebėsiesi kaip tu galė-
jei apsieiti be to vaisto pir
miau, (ialima gauti visose 
vaistiničiose, užtat kad Tri
ners x\merican Elixir of Bitter 
Wine, yra tikra vaistas pripa
žintas ir vel per U. S. Internal 
Revenue Departament Wasb. 
gegužės 2, 1919. J is pa
dirbtas iš vien žolelių kurios 
tinkamai jusu vidurius išva
lo. Šitas vaistas taippat kaip 
ir Triner's Angelica Bitter To
nikas, yra subudavotojas ir ji 
reikėtų kiekvienam turėti, nes 
žmones ji žino per paskutinius 
29 metus. Visose vaistynyčio-
se. Josepli Triner Company, 
1333—43 So. Ashland Ave., 
Cliicago, 111. (Apgr.) 
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P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
KIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa., visus aptiekorius. 

! 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISORIAS LIGAS 
3157 South \Vcsterii Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

. Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJ A U S T A S 

Patarimas Dykžfi 
Ofiso valandos* nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki IV 
4649 S. Ashland Ave. karap. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

PAIEŠKOJIMAI. 

Aš Jonas Apanavičius paieftkau sa
vo brolio Vinco Apanavičiaus; pa
eina iš Lietuvos, Suvalkų gub., Seinų 
pav. Lazdijų par. Papiečių kaimo. 
Apie 9 m. kaip Amerike. Pirmikti 
gyveno Freeland, Pa. Apie 8 m. kaip 
l ivat iavo j Chicago, 111. Dabar neži
nau, kur yra. Turiu svarbia reika-
\ų\ meldžiu kad pats atsiAjuiktu, ar 
kas žino, kur jis yra m,a*h praneštų. 

r-
.Jonas Apanavičius. 

1619 Oregon Ave. Cleveland, Ohio. 

APGARSINIMAS. 
Kuris p-ali inešti nemažiau? $H00 

j garage businesų. yra gera proga 
išmokti automobil iu važinėti, taisy
ti, bei abelnai visą automobil io busi-
nesą (garage) pažinti, pelnas yra ge
ras, oras labai sveikas, prie mariu 
mažam miestelyje, turi kiek nors 
anglifikal susikalbėti. 

Atsišaukit vien laišku. 
Draugas 

1H4MI W. 46-th St. i hieago. III. 

ANT PARDAVIMO. 
2 nauji narnai, v ienas 2 pagyveni

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

Louis Bbel, 
2659 W. 43 Str. 

PARSIDUODA FORNIČIAI. 
Parduoda forničius, t. y. sta

lus, kėdes ir kitą namų įren
gimą,. Leidžia pigiai dėlto, 
kad turi išvažiuoti į kitą mie
stą. Apžiūrėti galima per vi
są dieną nuo ryto iki vakarui. 

JONAS STULGINSKIS, 
4500 So. Paulina St. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinama kalną 
not taip žemai net it )S.tf. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dyaa! 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o apt!eko« 

Kambarls 14, 16, 1«, 17 Ir 1? 
Tėmykite J mano parašą.. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki n 
vakare. NedėlioJ nuo 8 vai. 
Iki 1 > valandai di«»nj 

Pagrįžęs i§ Francijos Chi-
eagon laikiniu priiminėju li-^ 

; gonius savo pagyveninio vi<» 
; toj S125 W. 38 Str. arti Ke-
| dzie Ave. Kaip greitai bus J 
i gatava, atidarysiu ofisą ant< 

pietvakarinio kampo Lea-
| Į vilt ir 22-ros gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va-
i kare. 
i 
i Dr. S. Biežis, 

Telefonas McKinley 4988 i 

Or.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ* 
1757 W. 47tli St., Chicago, Itt. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

X M • » m ~ ~ ~ «.». •» — m"L» • 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Bouievard 3480. 
1 Rezidencija: 4515 So. Wood St. 

Telefonas: Yards 723. l e i e i o n a s : į a r c 
» - " » 

J0SEPH C. W0L0N 
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 

CHICAGO, ILL. 
K 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

60 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris G09 

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

Tel. Yards *U81 

- n • p * •!! m 
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F. P. BRADCHUUS ! 
Lietnvis Advokatas 

tisiiiiifiiiiiiiiisiiitiiiiiiimciiiiiniisiiiiiiMi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarkut 3544 

DR, A. A, ROTH, 
Rusas gydyt<jHi» ii chirurgas 

Specijalistas Moturiškų, V'yriskų 
' Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

iiiiimiiiiiiiiiriiiitmminntniiiiiiiiiiiiiii 

' Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Rootn Jm*Ę, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

G j v.: 8112 So. Kinis ted Streot 
Telefonai Yards 2S»0 

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

1819 W. 47 Str. 

Tel. 
- H 

f 

Parsiduoda ant Bridgeporto namas 
6 pagyvenimų ir 1 pagyvenimo na
mas užpakalyj; abudu mūriniai su 
augštais basementais. Randos ne&a 
$90 j mėnesį. Kaina $8,000. Atsišau
kite pas savininką vakarais arba ne-
dėldieniais iki piet. ant 3-čhi lubų iš 
užpakalio. 

3533 "VVallace S t , Chicago, 111. 

M e E. G, MAKAR 
— - — 

4S4J So. VVood 5t. 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu p a g a l sutartį. 

rf 
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BIZNIERIAI tSARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
N c d e l i o m i c n ^ r i ' c n f o »•' ~»o 

1712 SO. A- . .n \ \ ' « A- i i i^Llh 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILL.INOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

T 1 Dr. D J. BAGOČIUS 
fjietarvis Gydytojas #r 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michtgas Ava. 

Rezidencija 10781 So. Mk>ni#an Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: » ryto lkl 11 d.; 2 tfo platų 
iki 4; « iki 9 vakar*. Nsd. 

Į 9 Iki 12. 

M S mm>m mm m, » i . . f c . » » » » » » » » » » » mįį 
< 

DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Cnirurgas, 

Aknšeris. 
1020 8o. Halsted «t . , Chicago. 
itaihm ! ; o f , . - ' v - 'arA'iškai Ir 

I
rusiakai. 

Valandos: 10 — 12 rytą; « — B 
vakare Tel. Canal 4367 

r . w .v*±m 

mm. mm. 

Telefonas Pul lman 60 

0R. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Mlchigan Ave. 

Adyktos 8:S0 iki 9 iSryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

1. Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 6 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas YardB 6 87 

1 
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Dr. S. Naikeiis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

471fi So. Ashland Ave. 
Phonc Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. ĮH-Ck St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
P h o n e Prospect *58« 

ASTB3 5Y5TB1 

* » 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų Ir Moteriškų Apredala 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpa 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir ger iau
sius ^"kirpimo designfng Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų 'snr-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile -laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal lš-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų m i š 
ru — bile stailės -arba dydžio, ir bt-
le madų knygos. 

MASTER DESIGKING HCHOOk 
J . F . Kasnlcka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalts St. 
{ 190 N. State gatvę, kamps* 
gatvės. 4 luboa. 

\ 
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PIKNIKAS 
Dievo Apveizdos Parapijos 

Ned. 3 d. Rugp. 1919 m. 

National Grove, Riverside, III. 

Dalyvaus visos parapijos Draugijos 

Pastaba: Kas gyvas į tą tradicijinę pramogą. Visų įvai-
rumą nei surašyti, nei suskaityti negalima. Muzika, Cho-
rai, dainos, žaislai, lenktynes ir t t 

Visų kolonijų lietuviai Nuoširdžiai Kviečiami. 

Klebono ir Rengimo Komisija. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. MIESTO MAJORO PAAIš-

! KINIMAS. 
Šeštadienis, rugp. 2 d., 

Šv. Parcijunkulos atlaidas. j Daugelis žmonių labai pasi-
Sekmadienis, rugp. 3 d.,; tenkina, kad riaušes malšinti 

PABRANGO PIENAS. 
BE 

Šv. Nikodemas. 
Pirmadienis, rugp. 4 d., 

Šv. Dominikas. 

VE KOKIŲ YRA ŽMONIŲ. 

pašaukta kariuomenė. 
Bet yra ir tokiu, katrie už 

tai aštriai atsineša į majorą. 
Sako, kokiems galams pa
šaukta kariuomenė, jei riau
šes butu numalšinusi ir pati 
viena policija. 

Majoras pasiaiškina. Jis sa-
Frank Surienello važiavo 

automobiliu Tavlor eratve, ar-
ti Halsted gat. Važiuojant! ko, kad tą vakarą, kuomet 
per vandens klaną vanduo ap- pašaukta kariuomenė, gavęs 
tėškė šalę stovinčiu du vyru. informacijų, kad riaušininkai 
Vienas iš jų tuojaus puolėsi f naktį keliose vietose padegsią 

Pristatančios j namus pieną 
kompanijos su rugpjūčio 1 die
na pabrangino pieną. Dabar 
pieno kvortai imama jau 15 
centu. 

Nieko prieš tai nesako vi
sokie darbininkų "gerada
riai ' i r veikėjai, katrie se
niau net draskydavosi bešauk
iant, kad jie "sutvarkysią" 
kompanijas. 

Tokie apsireiškimai verste-
verėia žmones patiems imties 
reikalingo patvarkymo. 

"lilj 

ANTRAS 
DIDELIS PIKNIKĄ 

RENGIAMAS 

prieš automobilių, išsitrauk) 
revolverį ir peršovė Surienel 
lą. 

miestą. 
c 

Tas grūmojimas buvo labai 
pavojingas. Tai svarbiausia 

PIRMAS SU KARIUOMENE 
SUSIRĖMIMAS. 

Mirtinai pašautą automobi- priežastis, kad kariuomenė pa
lįstą policija paėmė ligoninėn, šaukta. 
gi niekšas žmogus pabėgo. 

Taip šiandie veikiasi Cliica-
go.s gatvėse. 

GAL JUODI ŽMONĖS NE 
DIRBS GYVULIŲ SKER

DYKLOSE. 
Gvvuliu skerdvklu kompani-

jų atstovai turėjo susirinki
mą. Tartasi, ar išnaujo i 
skerdyklas priimti juodus 
darbininkus, katrie riaušių 
metu ten neteko darfio. 

Sakoma, susirinkime pada
ryta rekomendacija, kad i 
skerdyklas rfepriimti juodųjų. 

REIKALAUJA DIDESNIO 
SKAITLIAUS POLICI

JOS. 

SUAREŠTUOTAS JUODAS 
PASTORIUS. 

Majoras Tiiompson miesto 
tarybos susirinkime pareikala
vo be jokio atidėliojimo padi
dinti mieste policijos skaitlių 
mažiausia 2,000 vyrų. Nes da
bartinės riaušės paliudijo, kad 
miestas turi permažai policmo-
nu. 

E 

Reikalavimas pavestas fi
nansiniam tarybos komitetui. 
Xes ėia svarbiausia role lošia 
finansai. 

Pirmas kariuomenės susirė
mimas su gauja baltųjų įvyko 
vakar gyvulių skerdyklose. 

Keli juodreji darbininkai 
buvo atėję į skerdyklas many
dami gauti darbo. 

Tenai juos tuojaus užpuolė 
gauja baltųjų. Kareiviai paki
lo gelbėti juoduosius. Tuomet 
baltieji puolėsi prieš kareivjus. 

Kareiviai teciau su pagelba 
atvykusios policijos išblaškė 
gauja. 

Visgi baltieji suspėjo bai
siai apmušti kelis juoduosius. 
Vienas iš apmuštų nepagysiąs. 

Lietuviu Politiško ir Pašelpos Kliubo 
Nedelioj, Rugp.-August 3, 1919 m. 

B e r g m a n s D a r ž e , Riverside, III. Pradžia 9 vai. ryte Inžanga 25c 

Kviečiame atsilankyti koskaitlingiausiai ant minėto Pikniko, ir praleisti dieną ant tyro oro; 

PASARGA: Imkite 22-rus, karus pakolei sustos, ir tenai La C range karus, kurie daveža iki vieta. 

SUAREŠTUOTAS SENYVAS 
RIAUŠININKAS. 

ATPIGINTA TELEFONŲ 
VARTOJIMAS. 

Policija suareštavo juodųjų 
baptistų sektos pastorių, Jo-
sepli Foster, už nešiojimąsi re
volverio. 

Telefonu kompani j a , kai}) 
žinoma, nesenai pabrangino 
telefonų vartojimą privatiniuo 
se namuose. 

Seniau reikdavo per mėnesį 
.mokėti $1.50. Oi kompanija pa 
j darė $2.00. 

SKUNDŽIASI NEGALĮ MIE- State Public Utilities komi-
GOTI. i sija kompanijos reikalavimą 

i panaikino ir paliko išnaujo tik 
Sale viršutinių geležinkelių ' pusantro dolierio. 

viešbučiuose gyvenantieji žmo
nės nusiskundžia, kad jie nak
timis negalį miegoti nevaži-
nėjant tais geležinkeliais trau
kiniams. 

Cliicagoje policija suarešta
vo Sanford McCoy, 102 metų 
sei.i, pas kurį atrasta užlio-
duotas revolveris. Senis tvir
tina, kad jis turėjęs revolverį 
apsiginti. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮĮ 

L. VYČIŲ CHlCAGOS APS
KRIČIO SUSIRINKIMAS. 

Jau keli mėnesiai praėjo kaip 
esame nutarę nusiimti kiek
vienas savo paveikslą ir pa
daryti vieną didelį sudėtinį 
paveikslą. (j / 

Tat-gi praSHu visų, kad at
einanti sekmadienyj kiekviena 
ir kiekvienas nusiimtumėt sa
vo paveikslą pas p. CTias. J . 
Pansirną, 636 W. 18-th St., 
ne s tas darbas turi būti kuo-
greičiausiai užbaigtas. Pirmie
siems, kurie jau nusiėmė, jau 

usibor ' r laukti. 

J, S. Baubkus, 
Komisijos narys. 

nu 

IŠ TOWN OF LAKE. 
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Tautos Fondo 39 skyriaus su
sirinkimas. 

NIEKŠŲ DARBAS. 

Dr. A. H. Shapiro, 3149 W. 
12 gat., važiavo automobiliu i 

Ti e žmonės prie dundėjimo fiestą. Su savimi turėjo vie-
naktimis taip buvo įpratę, kad ną pasazienų 
tyla jiems dabar atima miegą. 
Visi jie laukia streiko pabai
gos. 

PASTOS BUSTE JUODIEJI 
DIRBA. 

Ties Harrison ir Hovne ave. 
trys vyrukai sustabdė automo
bilių ir paprašė pavėžinti. Dr. 
Shapiro sutiko. 

Bevažiuojant tie niekšai iš
sitraukė revolverius. Nuo Dr. 

į Shapiro atėmė $12, nuo kito 
Riaušių metu pastos buste' *m°g™* $2- Paskui, paliepę a-

buvo manoma, kad dauge l i s ' h i e r a isliPt>. patys vieni nuva-
juodų darbininku negalės d i r - i ž i a v o s v e t i n ™ automobiliu, 
bti. 

v 1 ->nn ;„„i„ io„i ; • i PASILIUOSAVO MIESTO Is l,,->00 juodu darbininku 
tik maža dalis nedirba. Kiti .TARYBA, 
užima sav0 vietas. Darbininkai j Užvakar vakare miesto Chi-
atvežami ir namo nuvežami cago taryba turėjo susirinki-
pastos automobiliais. Baltųjų |mą/Po susirinkimo pasiliuosa-
ganjos neužkabinėja valdžios vo atostogosna net ligi lap-
automobilių. kričio 11 d. 

Sulyg praeito susirinkimo 
nutarimo, L. Vyčių Chicagos 
Apskričio priešseiminis susi
rinkimas turi įvykti šiandie, 
t. y. subatoj, rugpj. 2 d., 7:30 

Nedėlioję, rugp jūč io 3 d., 
5 vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, Tautos Fon 
do 39 skyrius turės mėnesinį 
susirinkimą. Visi nariai teiksi
tės laiku susirinkti. 

Skyriaus Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

Nedelioj, rugpjūčio 3 d., tuoj 
po pamaldų, įvyks mėnesi
nis susirinkimas Lab. Sęjuu-

val. vak., Šv. Jurgio parap. ' gos 6 kp. Šv. Mykolo Ark. pa 
svetainėje, Bridgeporte. 

Jeigu pasibaigs gatvekarių 
darbininkų streikas šiandie ir 
gatvekariai pradės vaikščioti 
po senovei, tai susirinkimas *-
vyks kaip augščiau paminėta. 
Gi jeigu streikas dar užsitęs, 
tada susirinkimas įvyks utar-
ninke, rugpj- 5 d. augščiau 
paminėtoje vietoje, nes strei
kas iki tai dienaigal jau bus 
pasibaigęs. 
Visų kuopų atstovai prašomi 

tai įsidomėti. 
Valdyba. 

SVARBUS PRANEŠIMAS L. 
VYČIŲ 4-tai KUOPAI. 

Brangus Vyčiai! Laikas bė
ga, greitai, o mes su savo dar
bu nei kiek nepaskubiname. 

rapijos svetainėje. Visi nariai 
esate kviečiami koskaitlin
giausiai atsilankyti, nes turi
me daug dalykų aptarti. Taip
gi tie, kurie nėra užsimokėję 
mėnesinių mokesčių, kad teik
tųsi užsimokėti. Taip-pat kvie
čiame visus lietuvius ir lietu
vaites, katrie dar nepriklauso 
prie Lab. Sąjungos, kad teik
tųsi prisirašyti. Nežinia delko 
mes lietuvjal esame dar vis 
lyg atšalę nuo labdarybės. Tat 
sukruskim. Laikas butų 
visiems imties to prakilnaus 
darbo. Reiktų visiems prigulė
ti prie Lab. Sąjungos, rupin-
ties savo tautos našlaičiais. 

S. B. 

i 

Nekurto žmones praturtėja labai lengvu būdu 
Ar žillpte kaip? Ogi tankiausiai pradėdavo jie ati

dėlioti dalį savo uždarbio ir regulariškai sudėdavo 
ja mūsų banke. 

Tie pinigai uždirbdavo kasmet trečia procentą, o 
mes jį pridėdavome prie kapitalo. 

Susidarius tam tikrai sumai piningų jie sunaudojo 
juos kitokiame biznyje. Kaip pasekmingai kad įgijo 
neprigulmybę ir gerbūvį. Pradėkite kad ir su vienu 
dolieriu taupyti pinigus mušu banke. ._ 
Mušu turtas daugiau kaip 12 Milijonu 

PEOPLEOANK 
Ashland Ave., kamp. 47=os 
Didžiausias Valstijinis Bankas už 

Vidurmieččio ribų. 
# • 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

DIDŽIAUSIA ĮIETDVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PVARL QUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių lAi«kam« drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 


