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Meksikonai plėšikai pa
grobė du S. V. lakūnu 

» 

Carranza prašalino iš Meksi
kos Anglijos atstovą 

AUSTRIJA—TIKRAS 
PRAGARAS. 

Taip sako buvusioji impe-
ratorienė. 

Už LAKŪNU MEKSIKONAI 
REIKALAUJA $15,000. 

Nežinia, ką į tą pasakys vy
riausybė. 

EI Paso, Tex., rugp. 1S. — 
Du amerikonišku lakūnu, lei
tenantas Peterson ir leitenan
tas Pavis, pirm savaitės laiko 
iš Marta pakilo oran ir nus
krido išilgai Meksikos paru-
bežio ties upe Rio Grande. 

Išskrido ir nesugryžo. Per 
visą savaite jiedu buvo ieško
mu. Bet niek"ur nesurasta. 

Ir štai tik vakar vietos a-
merikoniškai utilitarinei val
džiai pranešta, kad abudu la
kūnu yra meksikonų plėšiku 
rankos*'. 

Jiedu per tuos plėšikus pra
nešė savo viršininkams, jog 
plėšikai už jųdviejų paliuosa-
vimą reikalauja $15,000 auk
se, kaipo išpirkimo. Paskirtos 
vieton, t mieste Candelaria, 
Tex., pinigai turi but prista
tyti ne vėliau rugpjūčio 18 d. 
vakaro. Kitaip lakūnu busią 
nužudytu. 

Pranešta Washingtonan. 

Militarinio apskričio ko
mendantas gen. Erwin apie tą 
koveikiaus vakar pranešė ka
rės departamentui NVashingto-
ne. 

Karės sekretorius, štabo vir
šininkas ir kiti vakar turėjo 
konferenciją. Kas buvo nutar
ta, nesakoma. 

Teeiaus manoma, kad plėši
kų reikalavimas bus išpildy
tas. Kitaip lakūnu pražusią. 

Kas bus veikiama po išpir
kimo :— tai jau kitas klausi
mas. 

Išpirkimas būtinas. 

Šiandie niekas negali pasa
kyti, kokiuo būdu tiedu armi
jos lakūnu papuolė plėšiku 
rankosna. Spėjama, kad jiedu 
beskrizdamu paklydo ir turėjo 
nusileisti Meksfkos šone. 

Išpirkimas jųdviejų būtinas. 
Nes jei be šito prieš plėšikus 
butų pasiųsta ekspedicija, iš
eitų kur-kas blogiau. 

Aišku, jog santikiai su Mek
sika nuolat aršėja. Ir nežinia 
ką gali atnešti artimoji atei
tis. 

MEKSIKA PERTRAUKĖ 
RYŠIUS SU ANGLIJA. 

Paskutiniam anglų atstovui 
liepta apleisti Meksiką. 

PALIUOSUOTA 3,208,759 
KAREIVIAI. 

Washington, rugp. 18.—Ka 
rės departamentas paskelbė, 
kad ligi rugpjūčio 12 d. iš 8. 
V. armijos paliuosuota 3,208,-
759 kareiviai. 

Washington, rugp. 18. — 
Meksika pagaliaus visai per
traukė diplomatinius ryšius su 
Anglija. Meksikos prezidentas 
Carranza liepė apleisti Meksi
ką paskutiniam Anglijos at
stovui \Yilliamui Cummings. 

Anglija nebuvo pripažinus 
Carranzos. 

Anglijos vyriausybė ligšiol 
nebuvo pirpažinus Carranzos 
valdžios. Tad neturėjo Meksi
koje ir pasiuntinio. Cununings 
iri Meksikoje buvo tik kaipo 
Anglijos pasiuntinystas arcbi-
vų prižiūrėtojas. 

Taigi jis neturėjo jokio dip
lomatinio įgaliojimo. Tų teisių 
neturėdamas andai jis Carran-
zai indavė Anglijos vyriausy
bės protestą, kodėl Carranzos 
valdžia neapdraudžia Anglijos 
pavaldinių gyvybės Meksiko
j e 

Carranza įsižeidęs. 

Tokiuo Cummings pasielgi
mu Meksikos autokratas įsi
žeidė. Ir tuojaus po to prane
šė jam apleisti Meksiką. 

Tad šiandie Anglija Meksi
koje jau neturės jokio atstovo. 
Savo reikalus ten tvarkyti, 
turbūt, paves Prancūzijai ar 
Suv. Valstijoms. 

Nežinia kokios bus iš to pa
sekmės, nes Carranza iš visko 
nieko nedaro. 

Carranza išaiškinsiąs. 

Podraug čia pranešta, kad 
Carranza išaiškinsiąs savo po
litikos stovį ir Suv. Valstijų 
reikalais. J is tą padarysiąs 
rugsėjo 1 d., susirinkus Meksi
kos kongresui. Nes jis tuomet 
kongresui pranešios apie visus 
savo nuveikimus praeitaisiais 
metais ir apie Meksikos santi-
kius, gyvuojančius su kitomis 
šalimis. 

Paryžius, rugp. 18.—Iš Zu-
richo pranešama, jog Šveicari
joje pas buvusį Austrijos im
peratorių aną dieną įvykęs ne
paprastas susirinkimas. Daly
vavo daugelis buvusio impera
toriaus dvarėnų, buvusių mini-
sterių ir šalininkų. Susirinki
mas turėta su tikslu buvusiam 
imperatoriui sugrąžinti sostą 
Austrijoje, o kad ir Ungar i jo
je. 

Susirinkime kalbėjo ir bu
vusioji imperatorienė Zita. J i
nai baigdama pasakė: 

" A š gana kalbėjau, gerbia
mieji. Hofburg (Austrijoje) 
mums buvo tikras pragaras. 
Mes pildėme savo pareigas li
gi pat galo ir užtad daug nu-
kentėjome. Gryžti negalimas 
daiktas ." 

RADIKALU VEIKIMAS 
CHICAGOJE, 

PIRMOJI AMERIKONIŠKA 
DIVIZIJA APLEIDO 

PAREINI. 

Coblenz. rugp. 18.—1-oji a-
merikoniška divizija apleido 
okupacijos liniją Pareinyj ir 
iškeliavo į Prancūzijos miestą 
Brest. Iš ten keliaus į Suv. 
Valstijas. 

STREIKUOJA GATVEKA-
RIŲ DARBININKAI. 

Los Angeles, Cal, rugp. 18. 
-Čia sustreikavo gątvekarių 

ir motormanai. Šiandie armijoje yra 500,699. konduktoriai 
kareiviai ir oficierai. Iš to Streikas pakelta kompanijai 
109,938 kareiviai ir oficierai 
yra užsieniuose. 

atsisakius padidinti užmoke
stį. 

NAUJAS SERBIJOS KABI
NETAS. 

Belgradas, rugp. 19. —Ser
bijos regentas princas Alek
sandras patvirtino naują mi-
nisterių kabinetą kurio pirmi
ninku yra Liuba Davidovič. 

Kabinetan ineina 11 demo
kratų ir 2 socijalistu ministe-
riu. 

Vakar, rugp. 17 d., vakare 
radikalai industrijalistai (I. 
W. W.) po savo susirinkimo 
mėgino užpulti Thompsono ir 
kitų kompanijų restoranus ir 
tų restoramj darbininkus pri
versti pamesti savo darbus. 
Jei darbininkai butų nepaklau 
sę, radikalai buvo padarę pie
nus sunaikinti restoranus ir 
juose visokį maištą. 

Policijai išanksto buvo pra
nešta apie tuos radikalų žy
gius. Tad radikalams pavyko 
užpulti apie tris restoranus. 
Bet tuojaus buvo sučiupti ir 
jų vadai suareštuoti. 

Šiandie įvyks daugiau areš
tavimų. 

Dalykas tame, kad tarpe re
storanų darbininkų priviso 
daug radikalių gaivalų. Tie 
pareikalavo naujų darbo są
lygų. Kiti darbininkai atsisa
ko klausyti radikalų kursty
mų. 

Todėl norėta varu visus 
darbininkus priversti pamesti 
darbus. Bet tas žygis industri
jai i stams nepavyko. 

Policijos viršininkas tvirti
na, kad daugelis industrijalis-
tų vadų po šito atsidurs ka
lė j i man. . 

ANGLIJA PRIEŠ MEKSIKA 
VEIKS BENDRAI SU 

S. V. 

Visa kampanijos sunkenybė 
teks S. Valstijoms. 

Washingt0n, rugp. 19. —Ka
dangi tautų sąjunga dar negy
vuoja, todėl Anglija prieš 
Meksikos prezidentą Carran
za veiks bendrai su S. Vals
tijomis. Kitais žodžiais .ta
riant, veiks per S. Valstijas. 
To veikimo sunkenybės bus 
užkrautos ant mūsų vyriausy
bės. 

Bendras veikimas neišveng-
tinas, nes Carranza labai daug 
prasižengęs ir prieš S. Valsti
jas. Sakoma taippat, kad An
glijai pagelbon eis Prancūzi
ja. Nes visų šalių reikalai Me
ksikoje atsidarę didelin pavo-
jun. 

Spėjama, kad į Meksikos pa
kraščius Anglija pasiųsianti 
karės laivyną. Tai viena. An
tra, regis, Anglija mėgins Mek
siką atkirsti \ u o viso pasau
lio, jei pačioje Meksikoje neį
vyks kokios nors atmainos. 

Iš Ungarijos Padanges 
SOCIJALISTAI EINA PRIEŠ i Nes naujos valdžios ministe-

ERCGERCOGĄ JUOZAPĄ, riai oficijaliai pripažino, kad 
ercgercogas Juozapas yra " ro -

Atsisako ineiti jo kabinetan. p a * l s regentas. 
Gi socijalistai "rojališku-

Budapestas, rugp. 18.—Un
garijos viešpatystės naujas 
viršininkas, ercgercogas- Juo
zapas, patvirtino savo valdžiom 
ministerius, kurių priešakyj 
stovi premjeras Stephan Frie-
drich. 

m o " bijos lygiai kaip kryžiaus 
ir todėl atsisako ineiti "roja-
l iškan" kabinetan. 

Tarnausią ligi rinkimu. 

Naujas premjeras Friedrich 
paskelbė, kad dab "tiniai n»i-
nisteriai šaliai tarnausią tik Užsienių reikalų ministens ' , . • • , . m -,- -, , r ,. T *. . i ligi rinkimų. Tą patį darysiąs 

vra Martin Lovassv. Šis pirm1 

ir ercgercogas. 
Kuriamas susirinkimas pasi-

assy. »is pirm 
revoliucijos buvo ministerių 
premjeras. 

Kiti ministeriai yra: 
skirs valdžios formą ir naują 
valdžią. Po to pasitrauks mi-

FinansųDr. JohannGruenn: n i s t e r i a i i r p a t s ercgercogas 
karės gen. Schnitzer; teisdary-
stės George Balobhy; žemdir
bystės Stefan Szabo; religijos 
ir mokslo Kari Huszar; svei-

Juozapas. 

Nori seno parlamento. 

Kituomet buvęs užsieniu rei-

KINAMS TRŪKSTA RYŽIŲ. 

Amoy, Kinija, rugp. 19. — 
Čia gyventojams pritrūksta 
ryžių, svarbiausiojo kasdieni
nio maisto. Pavojingas stqvis. 
~ i > ' = 

SUKILIMAI AIRIJOJE. 
Kariuomenė pavartoja kulka-

svaidžius. 

Londonas, rugp. 18.—Airiją 
sudaro keturios valstijos: 
Munster, Leinster, Connaugbt 
ir Ulster. Pirmųjų trijų val
stijų gyventojai savo didžiu
moje yra katafflTai. Jje nori 
Airijai nepriklausomybės ir už 
tai darbuojasi. Jų tautinio 
darbo visas centras yra Dubli
ne, Airijos sostinėje. Tasai 
miestas yra Leinster valstijoj. 

Ketvirtoj valstijoj, Ulster, 
gyvena daugiausia protestan
tai. J ie priklauso prie angliko
nų bažnyčios, lygiai kaip ir pa
tys anglai. . 

Kuomet airiai katalikai kaip 
gyvi darbuojasi už Airijos lai
svę ir nepriklausomybę, tuo
met tos vienos valstijos prote
stantai guldo savo galvas 
prieš Airijos laisvę. Sako, 
j iems gera prigulėti ir prie 
Anglijos. 

Rasi, Airija anais metais bu
tų jau gavusi savyvaldą. Bet 
protestantai kovoja ir prieš sa
vyvaldą. 

J ie nugalvoja, kad laisvoj 
Airijoj del katalikų didžiumos 
jie neturėsią jokio balso, jie 
busią nustelbti. 

Kuomet anais metais Angli
jos vyriausybė paketino Airi
jai duoti savyvaldą, Ulsterio 
gyventojai pakėlė tokį baisų 
trukšmą, kad vyriausybė turė
jo atsisakyti nuo savo suma
nymų. 

Sukilimai Ulsteryj. 

Trukšmas ten įvyko ir šio
mis dienomis. Anglijos prem
jeras nesenai parlamentui pra
nešė, jog vyriausybė apgalvo
janti pienus Airijos savyval-
dai. Pasakė, kad toji savyval

dą bus j>ravesta nežiūrint ul-
steriečių pasipriešinimo. Vadi
nasi, jis pasakė, jog jau gana 
pataikavimo ulsteriečiams. 

Praeitą penktadienį Ulster 
valstijos mieste Londonderry 
ir kitur protestantai sukėlė 
riaušes. Jų būriai užpuolė an
glų kariuomenę. Tai buvo pa
daryta todėl, kad užprotestuo
ti prieš vyriausybę, kam toji 
pažada Airijai savyvaldą, kam 
nori atskirti juos nuo Angli
jos. 

Prasidėjo plėšimai. 

Kitose vietose taippat įvyko 
susirėmimai. 

Anglijos vyriausybė nevie
nodai atsineša į protestantus 
ir katalikus. Pirmieji jiems ar
timesni. Tad prieš juos nepa-
vartojamos aštrios priemonės, 
kaip tas daroma prieš katali
kus. 

Tokia politika šiandie iš Ai
rijos padaro tikrą ugnekalnį, 
kurs ka*s valanda gali išsiverž
ti. 

Kaltinama vyriausybė. 

kūmo Dr. Sillery; nacijonalės kalų ministeris, grafas Julius 
mažumos prof. Bleyer; be'Andrassy, stovi už tai, kad 
portfelių ministeriai: Haller, J vietoje rinkimų ir kuriamojo 
Mayer ir grafas Paul Potočki. 'susirinkimo sušaukti senąjį 

Ercgercogas Juozapas pri- parlamentą, 
siekdino kabinetą. Talkininkų taryba uždraudė 

_ .. ,. , . „ . . . rumunams skriausti Ungariją. 
Socijalistai priMgimanja. f s a k y t a p a , i a u t i s u v 4 s o k i o m i s 

Kabinetan neineina nei vie- rekvizicijomis 
nas socijalistas. Socijalistu va
das Garami pranešė, kad soci
jalistai fceineisią kabinetan 
taip ilgai, kaip ilgai ercgerco- Chicago. Šiandie ir rytoj 
gas Juozapas neatsisakysiąs gražus oras; maža atmaina 
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but šalies regentu. temparaturoje. 

DIDELIS STREIKAS NEW 
YORKE. 

Airijos atstovas Anglijos 
Po didelių demonstracijų į p a r T a m e n t e 0TConnor už tuos 

žmonių minios pradėjo plosti j s u k i H m u s ' j r neramybes Airi-
krautuves. Prieš riaušininkus1 

pašaukta kariuomenė. Bet 
gaujos jos nepabūgo. Karei
vius apmėtė akmenimis ir ply
tomis. • 

Kadangi kariuomenė nebuvo 
autorizuota pavartoti aštrias 
priemones prieš riaušininkus, 
tad riaušės ir plėšimai tęsėsi 
per visą. naktį ir dar ant ry-
tojaus. Mieste padaryta dideli 
nuostoliai. Įvairiose vietose 
girdėjosi šaudymai. 

Gafų-gale pavyko numalšin
ti pašėlusias minias. Miestas 
aprimo. * 

Tokios riaušės įvyko ir ki
tuose tos valstijos miestuose. 
Coal saloje pažeista daug po-
licmonų ir armijos oficierų. 

Pakilo ir sinnfeineriai. 

Ištikus riaušėms Ulsteryj, 
ant rytojaus pakėlė riaušes ir 
sinnfeineriai kitose Airijos 
valstijose. 

Miesto Cork užlajos vienoje 
salaitėje Stovi anglų kariuome
nė. Sinnfeįnerių būrys ėmė 
šaudyti šautuvais į tą salaitę. 
Tuojaus iš ten pasigirdo kul
kosvaidžių tratėjimas. 

Apsišaudymas tęsėsi kiek 
laiko. Tečiaus pasekmės neži
nomos. 

Streikuoja viršutinių ir pože
minių geležinkelių dar

bininkai. 

joj kaltina pačią Anglijos vy
riausybę. Sako, šita neturi nu
sistačiusi tenai stiprios politi
kos, nenori klausyti gyventojų 
reikalavimų. 

O'Connor pažymi, kad Airi
joje ir nebus ramybės taip il
gai, kaip ilgai vyriausybė ne
suras tinkamo laiko galutinai 
išrišti airią tautos klausimg-
sulig jos troškimų. 

Ką mano vyriausybė. 

Anglijos vyriausybė neužgi
na, kad Ulsterio valstijoj riau
šės keliamos del vyriausybės 
paketinimo duoti Airijai kokią 
nors laisvę. 

Bet apie sukilimus kitose 
provincijose, kur daugiausia 
veikia sinnfeinerių organizaci
ja, sako, jog tam yra kaltas de 
Valeros lankymasis Ameriko
je. Sako, de Valerą Amerikoje 
įgija daug sąjausmo. Tas lab-
jaus sustiprina sinnfeinerius. 

Kai-kuriose Airijos vietose 
del nerimavimų jau seniau pa
skelbta karės stovis. Dabar 
karės stovis norima dar dau
giau praplėsti. 

Tuo tarpu Anglijos vyriau
sybė atviriai nepasako, kaip ji 
mano rišti Airijos klausimą. 

New York, rugp. 19. — Už
vakar čia sustreikavo viršuti
nių ir požeminių geležinkelių 
konduktoriai, motormanai ir 
kiti darbininkai. Streikuoja a-
pie 15,000 žmonių. Vakar 
kompanija nemėgino paleisti 
traukinių. Bet šiandie nežinia 
kaip gali but. 

Važinėja tik vieni gatveka-
riai. Milijonai žmonių turės 
arba pėsti vaikščioti darban, 
arba naudoties kitokia trans-
portacija arba but namie. 

Distrikto prokuroras Martin 
skelbia turįs prirodymų, jog 
streikininkai nemanysią, pasi-
duoti. Jų vadai tvirtina, jog 
darbininkai t galį streikuoti 
taip ilgai, kiek patinkama. 
Nes, girdi, visvien ir už streiko 
laiką gausią užmokėti. 

Miesto majoras paskelbė at
siliepimą į streikininkus, kad 
jie sugryžtų darban. Pakvietė 
sušaukti mitingą ir pasisiūlė 
kalbėti į streikininkus. 

PAIMTA $10,000,000 VER
TĖS MAISTO. 

Maistas bus parduotas žmo
nėms. 

" Washington, rugp. 19. 
Vyriausybės kampanija prieš 
pragyvenimo pabrangimą, sa
koma, šią savaitę turės pa
siekti augščiausio laipsnio. Tą 
kampaniją veda teisdarystės 
departamentas su pagelba gu
bernatorių, miestų majorų, 
ir maisto administratorių kie
kvienoj valstijoj. 

Ligšiol įvairiuose miestuose 
vyriausybė sukonfiskavo 10 
milijonų dolierių vertės viso
kio be jokio reikalo speku
liantų sukrauto maisto, 
maistą prieinamomis kaino
mis parduos žmonėms. Be to, 
spekuliantai ir profiterininkai 
bus patraukti teisman. 

PADARYTA PALENGVINI 
MŲ VOKIEČIAMS. 

VOKIETIJA ATSISAKO 
TEISTI KALTININKUS 
UŽ BUVUSIĄ KAR?. 

Berlynas, rugp. 19. — Vy
riausias nacijonalio susirinki
mo komitetas atmetė sumany
mą, kad Vokietijos viešpatijos 
teismas teistų prasikaltusius 
vokiečius už buvusią karę. Tų 
kaltinamų vokiečių tarpe, 
kaip žinoma, yra ir pats bu
vęs kaizeris. 

Berlynas, rugp. 19. —Suli# 
taikos sutarties Vokietija k;: 
metai talkininkams tufėjo pri
statyti 40,000,000 tonų anglių 
Bet dabar pristatomų anglių 
kiekybę talkininkai sumažino 
perpus. 

Apie tą pranešė nacijona-
liam vokiečių susirinkimui 
maisto ministeris Schmidt. 

ISPA NIJ A TAUTŲ SĄJUN
GOJE. 

Madridas, rugp. 19. —Kara
lius Alfonsas patvirtino įs
tatymą, sulig kurio Ispanija 
įstoja tautų sąjungom 

PIRKITE KARtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Bolševikai ir 
Dolieris. 

prie to paties, nors skirtingo
se apystovose. 

Ne ką darysi, kad lietuvių 
išmintis pastebėjo, jog: 

Visų pirštai į save linkę! 

Turintiems Victory 
Bonds'ų. 

Bela K ui), bolševikų vadas. 
Vengrijoj, kurį laiką ten vai 
dinęs Lenino ir Trockio rolę 
pabėgdamas iš Vengrijos iš
sivežė 5,000,000 kronų. Toki 
suma kronų rasta jo bagaže, 
kuomet jis atbėgo Austrijon ir 
ten jį iškrėtė. Amerikos pi
nigais toji suma išneša virš 
milijono dolierių. 

Jeigu Bela Kun likimo su 
dlauks Rusijos Leninas, Troc
kis ir mūsiškis Kapsukas, 
nėr abejonės, kad jie tuščio
mis nebėgių. J ie irgi staiga 
milijonieriais liktų. Visa toji 
garbinga kompanija, lygiai 
kaip Bela Kun, savo bolše
vikišką karjerą pradėjo turto 
neturėdami. Jeigu jie šiandie 
pertekliuje gyvena ir karjerą 
baigdami milijonus vežiojasi, 
jų turtai iš niekur neatėjo, 
kaip iš pačių žmonių. 

čia apsireiškia žmogaus 
notura, n^a ir bolševikas žmo
g u s ta pačią prigimtį turįs. 
l ietuviai tokią žmogaus pri
gimtį apibudino patarle — 
"visų žmonių pirštai į save 
l inksta". 

Bolševikai skelbia kare tur
tingesniems. Toki karė išsi
šaukė del tos paties žmonių 
prigimties — turtą į save 
traukti. Bolševikas dėlto prieš 
turtingesnius toks smarkus, 
kad jam turto norisi. J is už 
gerybių pasigauti taikosi, 
kuomet jų neturi. 

Kuomet kur bolševikai ta
riamuosius savo priešus in vei
kia, komunistiškai dalinasi. 
Galingesnis, suktesnis daugiau 
gauna. Viršūnėse stovintieji, 
lįaip Bela Kun, Leninas, Troc
kis daugiau pasipelnija, negu 
apačioj esantieji. Yra bolševi
kų, kurie revoliucijas kelia 
ne vien kad pasipelnyti, nors 
pats bolševizmas atsiremia ant 
pasipelnijimo. Bet kadangi jų 
pirštai į save linkę, supranta
ma, kad nuo dolierio neatsiža
da, kuomet jį pasigauti pasi
taiko. 

Žmogaus prigimties neatmai-
no pažiūros ir pasikeitęs sto
vis. Dabartinėse apystovose 
turčiai dygsta del to paties 
žmonių palinkimo turto turė
ti. Prie bolševikų, kitokioms 
apystovoms esant, irgi bolše
vikiški milijonieriai, jei ne 
savo turtu, tai tolygiu su mi
lijonieriaus prašmatnumo gy
venimu, tarpsta. Prieinama 

Yra skirtumas tarp senesnių
jų keturių Liberty Bondsų ir 
tarp paskutinio, vadinamo Vic 
tory Bond. 

Nuošimčiai už senuosius re
gistruotus bondsus būdavo mo 
kami čekiais arba kuponais su 
savininko parašu. Taip pat 
bus ir už naująjį Victory Bon-
dsą, bet nuošimčiai už laiką 
nuo 20 gegužio iki 15 gruo
džio susivėlintų, jei butų mo
kami čekiais arba kuponais su 
savininko parašais. Dėlto 7>rie 
Victory Bondsų yra pridėta 
tik kuponas, kuris duoda toi 
se gauti nuošimčius ir be pa
rašo. 

Jei bankininkas butų nesąži
ningas, tai jisai, įduodamas 
žmogui registruotą Victory 
Bondsą, galėtų nuplėšti minė
tąjį nuošimčių skiautei} arba 
kuponą. Žmogus nepastebėti!, 
kad to kupono nėra, nes jo ne
būdavo prie senesnių bondsų. 
Su nuplėštu kuponu galima 
yra paimti nuošimčius. 

Tai-gi imant registruotus 
Victory Bondsus iš banko rei
kia pirm visko žiūrėti, kad 
butų visi reikalingieji pridėč-
kai prie jo. Jeigu prie jo bus 
kuponas nuošimčiam s nuo 20 
gegužio iki 15 gruodžio, tai 
bus ženklas, kad yra ir visi 
kiti. 

Lietuviai dažniausiai perk?, 
mažomis sumomis ir dėlto ne
registruoja savo Liberty 
bondsų, nei Victory bondsų. 
Taigi lietuviams atsiimant iš 
banko Victory Bondsą reikia 
žiūrėti, kad prie jo butų visi 
kuponai ypač paskutinis, kuris 
apmokamas 15 gruodžio. 

cas ^wiff 
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Visatini Amerikos Paroda. 
Nuo 30 rugpjūčio iki 14 rug

sėjo įimfiriai Chicagoje Kpli-
seume bus Visatinė Amerikos 
Paroda, oficijaliai vadinama 
AU American Exposition. Kas 
dieną ir kas ttaktį per tas dvi 
savaiti su vkšum Kolizejus 
bus pavirtęs į labai akyvą su
sirinkimų vietą, kur bus ne
paprastų iškilmių ir daugybė 
tūkstančių įvairiausių žmonių 

merikos gyventojų. Gal tiems 
kurstytojams šiek tiek ir se
kasi sukiršinti vienus šios ša
lies gyventojus prieš kitus. 
Tai-gi Visatinėje Amerikos pa 
rodoje tos įvairios tautos su-
seis krūvon ir galės pažinti 
vienos kitas ne iš pašalinių pa
sakojimų, o iš kiekvienos iž sa
vo matymo. , 

Paroda visai neturi tikslo 
iš visų tautų gyvenančių Su- p a B į g į ^ 0 jį n o r i p a B i t a r 

IŠ KASYKLŲ BIURO. 

Kad Amerika gali aprišti 
savo žaizdas taip gabiai, kaip 
ji gali kariauti, bus parodyta 
didžiame tautiniame Kasvklų-
apsaugos konteste, kuris bus 
duotas vadovaujant Vidams 
Departamento Kasyklų Biu
rui, Pittsburghe, Pa., rugsėjo 
30 ir spalid 1 d., 1919. 

Nors dar yra du mėnesiu 
laiko, tečiau, kaip pranešama 
Kasyklų Biurui, kasyklų dar
bininkai rengiasi į tą demons
traciją. 

Yra spėjama, kad iš milijo
no kasykla darbininku Suvie-
nytose Valstijose daugiau ne
gu šimtas tūkstančių yra ge
rai išsilavinę pirmos pagelbos 
darbe ir jau yra daug prisidė
ję prie išgelbėjimo daug gy
vasčių kasyklose. Dažnai at
sitinka, kad ligonbučio gydy
tojas priėmęs sužeistą pripa
žįsta, kad pirmoji pagelba, ku
rią jam suteikė darbininkai, iš
gelbėjo jo gyvastį. 

Po visas Suvienytas Vals
tijas, kur tik randasi kasyklos, 
galima rasti pirmos pagelbos 
pulkus, kurie pagelbsti Kasyk
lų Biurui užlaikyti kasyklų 
pagelbos vežimą arba stotį 
kiekvienoje kasykloje mokinti 
kitus darbininkus. 

Sykiu su šituo darbu Biuro 
žinovai mokina kasyklų darbi
ninkus kaip išgelbėti gyvastis 
kasyklose, ypač vartojimą ox-
ygeno kasyklų-gelbėjimo prie
taiso, kuris leidžia nešiojan
čiam, po sprogimo kasyklose 
arba po nelaimės, eiti į kasyk
las ir ten-', gelbėti darbininkų 
gyvastis, šitie kasyklų išgelbė
jimo pulkai apsigyvenę įvai* 

vienytose "Valstijose, ypač Chi-
cagoje. Bus ko pažiūrėti ir 
paklausyti 

Visų tų susirinkimų ir iškil
mių tikslas yra tas, kad žmo
nės, susi važiavę į šią šalį iš į-
vairių pasaulio Vraštų pažintų 
vieni kitus, susivienytų dva
sioje, susistiprintų gero ir 
sveiko amerikonizmo jiego-
mis. 

Buvo ketinta tokį susitelki
mą padaryti pradžioje pava
sario, bet pasirodė tokia dau
gybė norinčių dalyvauti, kad 
umu laiku visas sumanymas 
keleriopai padidėjo. Reikėjo 
padėti daugiau laiko, idant 
tą visa sutvarkius ir sunaudo
jus pasisiulusias jiegas. 

Susidarė visas šimtas ats
kirų komitetų, kurie prirengia 
išsipildymą pirmojo sumany
mo. Tie komitetai jau tiek pa
sidarbavo, kad dabar n«galima 
abejoti, jog paroda pasiseks 
visais žvilgsniais. 

Ta paroda dar labiaus suar
tins vienus Amerikos piliečius 
su kitais, tautą sustiprins, o ša
lies valdžiai suteiks naudin
gos paramos. Negalima išskai
tyti visų naudų, kurias atneš 
toji paroda. Nesenai atvažia
vusieji į šią šalį žmonės turės 
progos pamatyti, kiek jų pra
nokėjai tautiečiai jau yra ge
ro padarę. Visų jausmai užsi
degs noru prisidėti prie gra
žių darbų. Amerikos meilė pa
sidarys dar didesnė. Patys'se
niau atkeliavusieji su didesne 
meile ir pagarba apseis su 
tais, kurie nesenai atvyko. Ne
vienas supras, kad yra labai 
naudinga tapti Amerikos pilie
čiu. Atsiras noro pasidarbuo
ti prie pakėlimo Amerikos 
dailės, pramonijos ir mokslo. 
Gal net susidarys iždas įkurti 
l'hicagoje tam tikram institu
tui, arba įstaigai, kur įvairių 
tautų žmonės galėtų susieiti, 
susipažinti tarp savęs ir pažin
ti Ameriką visais žvilgsniais, 
tš tokio susipažinimo iškyla ir 
noras dirbti išvien, idant įvy
ktų Amerikos idealai. 

Sakomei kad šiais laikais 
Amerikos priešai bando užlei
sti įvairių nepasitenkinimų 
tarp neangliškai kalbančių A-
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vaus busiančioje tautinėje de
monstracijoje. 

Nežinia, ar iš priežasties re
akcijos nuo žmonių žudimo ne
senai buvusioje karėje, ar iš 
pasiliuosavimo nuo smarkaus 
darbo pristatyti anglįs laike 
karės, kasyklų darbininkas 
šiandie yra labai užsiinteresa
vęs gyvasčių gelbėjimu. Iš Ka
syklų Biuro raportų galima 
matyti, kad didžiausis entu-
zijazmas randasi kasyklų-gel
bėjimo kontestuose, beveik 
tiek, kiek butų, jeigu šioje ša
lyje butų kontestas įtraukian
tis visus gyventojus. Busiantis 
kontestas, kaip manoma, bus 
didžiausias už visus, kurie yra 
kada buvę. Ta diena bus ka
syklų darbininkų diena ir gar
bė bus atiduota taMn, kuris 
gelbėdamas gyvastį atsižymės 
pasekmingiausiai ir gabiau
siai. 

Yra vilties, kad šis kasyklų 
darbininkų kontestas, abelnai, 
turės naudingą intekmę ant 

įiose ^asyklose taip-pat daly-(šios šsdies industrijos. 

nauti pačioms įvairioms tau
toms, kurių žmonės gyvena ši
tame mieste. Jei kokis pelnas 
bus iš šitos parodos, tai jis 
visas taps sunaudotas tam, 
kad Chicagoje įsikurtų visa
tinis Amerikos Institutas (Ali 
American Institute). 

Kolizeume parodos laiku bus 
labai nuosekliai išdirbtas ir 
vaizdingas sustatytas pano
raminis išdėstymas to viso, 
kas yra matytina ir girdėtina 
Suvienytose Valstijose sker
sai ir išilgai, nuo New Yorko 
su jo uostu ir milžiniška Lais
vės stovyla iki San Francisco 
su Aukso Vartais; nuo Didžių
jų Ežerų šiaurėje iki Meksi
kos Jtakos pietuose. Panora
moje bus matyti visas tos pla
čios šalies įvairumas: kalnai ir 
klonys, ežerai ir pievos; tu-
rakiskų kviečių dirvos ir med
vilnės laukai, miškai ir kasyk
los, oranžių daržai, vynynai, 
girios ir dirbtuvės. Tat visa 
bus aptaisyta nesulyginamais 
gražumais ir paaiškinimais, o 
tarpuose bus parodytos vietoj 
kuriose įvyko žymiausi Ame
rikos istorijos atsitikimai. Vi
duryje to viso bus Garbės Kie
mas, kuriame kasdien galima 
bus gėrėtis įvairiais akyvais 
visų tautų lošimais. 

Toje parodoje galima bus 
matyti dailės veikalus, kuriuos 
padarė svetimose šalyse gimę 
Amerikos piliečiai. Ten pat 
bus sutelkta jų išrastos maši
nos bei pramonijos veikalai, 
kurių nebūtų buvę be asmenų 
gimusių svetimose žemėse. 

Nuo pat parodos atidarymo 
iki pabaigai visuose komite
tuos išvien dirbs bendrą dar
bą įvairus amerikiečiai iš įvai
rių šalių. Visame šimte komi
tetų yra 3,000 vienų narių. 
Bet kiekviena tauta turės sau 
paskirtą ypatingą dieną, ku
rioje ji viena užims visų do-
mą. Toje dienoje kiekviena tau 
ta turės progos pasigirti ir pa
sidžiaugti tuomi, ką jos vai
kai padarė Amerikai. 

Parodoje daugiausiai bus 
pasilinksminimų. Nors pasi
linksminimų tikslai niekuomet 
nenustelbs apšvietos tikslų, 
tečiau linksmybė viešpataus. 
Žaidimai, procesijos, pantomi
mos, dainos, šokiai, ap vaikš
čiojimai ir neapsakoma daugy
bė bei įvairybė kitų linksmų ir 
akyvų daigtų nesiliaus Koli
zeume visu parodos laiku. Pa
rodos šalymais DUS valgyklos 
su tautiniais kiekvienos že
mės valgiais. Negalima supa-
sakoti daugiau negu šimto su
manytų ir prirengtų visų pa-
marginimų ir akyvumų, bu
siančių parodoje. Kiekvienas 
skyrium galėtų bUti galingu 
publikos pritraukimu, o čia 
jų bus tokia gausi įvairybė! 

Tarp akyviausių dalykų bus 
dienraštis išleidžiamas kas
dien kitos tautos, kitoje kal
boje jai ypatingomis raidėmis. 
Bet tas dienraštis bus ^supran
tamas visiems, nes jo turinys 
čia pat šalę bus atspaustas an
gliškai. Kyniečiai išleis tądien 
raštį vieną dieną, japonai ki
tą dieną. Iš viso šešiolika lai
dų šešiolikoje įvairių kalbų. 

Paroda prasidės minėtinu 

kampo 12-tos gatvės arba Roo-
sevelt Road ir Michigan ave. 
į šiaurius per gražiausią mie
sto dalį, paskui sugrįž į Koli-
zeumą. Tada tai įvyks iškil
minga parodos pradžia. Čia 
bus ženklais išreikštas visų 
tautų susiliejimas vienybėn. 
Parodavime bus daug muzikos 
orkestrų, tūkstančiai vėliavų 
visokių tautų. J a s visas ves 
trispalvių Amerikos vėliavų 
gausybė. Senoji šios šalies 
garbė iškils viso pasaulio 
akyse kaipo demokratinė šei
mininkė demokratinių svečių. 
Tai bus demokratijos šventė. 

Trys sekmadieniai bus pa
rodos laiku. Kas sekmadienį 
bus pamaldos ui tuos karei
vius, kurie sudarė Amerikos 
laisvę ir garbę. 31 rugpjūčio 
bus paminėjimas kareivių žu
vusių karėje už Amerikos ne-
prigulmybę, 7 rugsėjo už žu
vusius karėje su Meksika ir 
Naminėje karėje, 14 rugsėjo — 
už vyrus paguldžiusius galvas 
karėje su Ispanija ir ką tik 
užsibaigusioje pasaulio karėje. 
Tie visi paminėjimai ir pamal
dos pagarbins Amerikos įkūrė
jus, užlaikytojus ir apginėjus. 

Viršiausias Piliečių Komi
tetas vedantis bendrus paro
dos reikalus susideda iš 60 
narių, o jų pirmininkas yra 
John J. Arnolds. Tame komi-
tėte yra visais žvilgsniais žy
mių žmonių: civilių, finansis-
tų, pramoninkų, labdarių, sve
timšalių organizatorių vyrų ir 
moterų. J ie visi sunaudoja vi
sas savo pajėgas, kad minėto
ji paroda išeitų kuopuikiausia. 

Tarp pačių žymiausiųjų yra 
gubernatorius Frank O. Low-
den. Dar reikia paminėti po
nią Charles E. Frankenthal, 
H. Ji. Garvez, Britton J. Budd, 
Felix J. Streyckmans, p-le 
Grace Dixon, kapitoną Myron 
E. Adams, Max Loeb, Claren-
ce A. Biirley, p-nią Ira Couch 
VYood, E." A. Forsberg, Ben. 
F. McCutcheon, p-lę Elzbietą 
Mace, Nols M. Hokanson, p-nią 
Harriet Howard, p-nią George 
E. Sevey, George B. Foster ir 
Harry Atvell. 

Jau dabar galima gauti in-
eigos ženklelių įstaigoje AU 
American Exposition head-
quarters room 610 trioba First 
National Bank, 70 W. Mon-
roe str. Vienam asmeniui į-
eigos ženklelis atseina 25 cen
tai. 
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Knygi* Mylėtoju ir Skaitytoja Domai! 
Turime gerą ifiteklių šių knygą: 

i. Apie Katalikų Tikybos Tikrybe 80e. 
2. Patarmės Moterims 15c 
3. Krikščionybė ir Moteris v 5c 
4. Gyvenimas Sv. Stanislovo i 20c 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva eulošti 5c 
7. Marksas Antrasis 8c 
8. Ara yra Dievas f 5c. 
9. Giordano Bruno .-... 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus 5c 
11. Į socijalistų rojų '. : 5c 
12 Socijalistų nouai ir darbai 5c. 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c 
14. Apie Apšvietą 26c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir' patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imtį patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50e 

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 
Rudens Aidai. Eiįps Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę i$c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio j 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 15C 
Amžiaus galas Ponsko Pūoto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Robinzono Gyvenimus ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje 80c 
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 A.c\n 

*• ** • VJC 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 VVEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 
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BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
PANEVĖŽYJ. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Columbus, Ohio. Čia gyveno 

apie 30 liet. šeimynų. Nebuvo 
iki šioliai nei vienos draugi
jos. Dabar ačiū kun. M. Cibul
skio pasidarbavimu, liko suor
ganizuota S. L. R.-K. A. 235 
kuopa. 

Čia peiktini lietuviai yra už
tat, kad nemokina vaikų savo 
kalbos. 

Gyvenimas mūsų užkampy
je jau prasideda tvarkytis, 
bet dar gyvai užsiliko atmin
tyje sunkios pergyventos Va
landos, su kuriomis noriu su
pažindinti mūsų skaitytojus. 

Sausio 8 d. paėmus bolševi
kams mūsų miestą, tuojau iš
kilo Darbininkų Taryba, tur 
but pirmiau jau daktaro Ma
žylio, kuris dveji metai jau 
gyvena Panevėžyje, sudaryta. 

Tarybos pirmininko vietą 
paėmė kaž koks Olšauskas. 

Olšauskas jau 1918 m. pa
vasarį atvyko į Panevėžį iš 
Briansko ir drauge su dakta
ru Mažyliu ir advokatu Valiu-

jo 5,000 rub. ir davė raštelį, 
kad bolševikų paimta savo 
įvertinimu už 10,000 rublių 
prekių. 

Visų žinomas Juozas Mika
lajūnas buvo kalėjime 4 savai
tes ir tik vieną savaitę prieš 
lietuvių kariuomenės atėjimą 
jo žmona jį išpirko už 10,000 
rub. ir dar be to davė raštą 
12-kai tūkstančių rub. 

Sodžiuose kontribucijas dau
giausia rinko pats pirminin
kas Olšauskas, paskirdamas 
kunigams, dvarininkams ir so
džiams ne mažiau kaip po 20, 
30 ir 40 tūkstančių rublių; 
reikalavo pinigų grasindamas 
suimti į kalėjimą, nušaut ir tt. 

Ypatingai nukentėjo išėju
sių į lietuvių kariuomenę, šei
mynos, kaip anta i : Panevėžio 
apielinkėj gyveno našlė Bal-
čienė; trys jos sunųs įstojo į 

Cleveland, Ohio. čia Tautos 
Fondo 22 skyrius uoliai dar
buojasi. Per šešius mėnesius 
aukų surinko $2,544.66, ne
skaitant aukų, skiriamų Liet. 
Raudonajam Kryžiui. Garbė 
Clevelando lietuviams! 

GRAND RAPIDS, MIOH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gą" atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą/ ' užr 
si rašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Bapids, Mich. " D r a u g o " 

paiodavimu. Jis ims eiti nuo 'agentui 

ku, nuolat laikydavo susirin 
kimus. Vyriausiu miesto ko- lietuvių kariuomenę." Dieną ir 
misaru buvo paskirtas Mažy- l i aktį nedavė jai ramybės, 
lis, apskrities komisaru Au-1 kasdieniniai plėšimai, baugi

nant kiekvieną naktį įvairiu 
būdu, dažniausiai tai rėkant, 
kad Vyriausiasis Komisaras 
jos sunųs jau sugavęs ir nu
kovęs, o ją pasodinsiąs į ka
lėjimą, neišvežė jos tik dėlto, 
kad senelė per visą laiką sir
go ir turėjo karščio. 

Viena tik kontribucijos pi
nigų dalis pasiekdavo finansų 
komisarą, Brazdžionį; kai ku
rie skatikai ten ir nenukakda
vo, nes pirmininkas Olšaus
kas su karo komisaru Vitkau-' 
skiu karo koniisarijato buto 
praleido labai malonias valan
das nuolat lėbaudami, ir gir
tuokliaudami. Tas. nepatiko 
policijos Komisarui 2ukui ir 
Brazdžioniui; vieną naktį Žu
kas užpuolė namą, kur Olšaus
kas su Vitkausku lėbavo ir jie 
turėjo bėgti gatvelėmis, sau
gotis, kad pavydus Žukas jų 
nenukautų. Rytojaus dieną 
trukšmingam posėdyje Žukas 
rėkavo, kad Olšauskas turįs 
nustoti valdžios, o jo vietą 
paimsiąs jis pats arba Braz
džionis. Bet Olšauskas paliko 
pirmininkas kaip buvęs ap-

(Tąsa ant 3 pusi). 

gustiuavičius, pirmininko pa 
vaduotoju žydas Hiršauskas, 
kuris tuojau išleido įsakymą, 
draudžiantį visose mokyklose 
mokyt tikybos. Del šito įsaky
mo mieste baisiausiai pasipik
tino. 

Jau pirmąją savaitę bolše
vikų valdžia nutarė suimti iš 
miesto 1 milijoną rublių kon
tribucijos. 

Nusprendė žymiausius pirk
lius pasodint į kalėjimą, kad 
galėtų pareikalaut išpirkimo; 
suėmė ir įkalino per 65 asme
nis, būtent: Rusteiką, Huką, 
Tarušką, Moricienę, Choda-
kauskienę, Masiulį, Mikaloju-
ną, Stanionį, Paluonį, Buchą, 
Haseną, Veisą, Mohilniką ir 
kitus. Nuo kiekvieno jų parei
kalavo ne mažiau kaip 30 
tūkstančių rublių. 

Lietuvių ir apskritai Krik
ščionių Prekyba, buvo beveik 
visai sunaikinta, nes sukišus į 
kalėjimą lietuvius, pareikala
vo ne vien tik didelės kontri
bucijos piuigais, bet dar išr 
grobė beveik visas prekes, taip 
antai Masiulis- pinigais sumo
kėjo 10,000 rub., ir atidavė vi
sas prekes. Staniunis pamokė-

. 
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DRAUGAS 

» • — 

Lietuviai Amerikoje. 
ELIZABETH, « . J. 

Kaipo vienas iš valdybos 
nariu, skaitau sau už pareigi) 
kviesti gerbiamuosius Eliza-
hetho lietuvius prisidėti prie 
Liet. Raudonojo Kryžiaus įv-
mėju. kuopos. Kuopa jau turi 
60 narių ir apie tiek pat do-
lieriii. Tai perna i* . Jeigu im
ties taip didelio darbo, kaip 
rinkimas maisto, drabužiu, a-
valinės tokiai didelei koloni
jai, tai kibti visomis jėgomis. 

Buvusiame nesenai susirin
kime nutarta generalį šturmą 
pradėti masiniu susirinkimu, 
prakalbomis. Kad parodžius 
Lietuvoj dalykų stovį, p. Ju
lius Naujokas atnešė laišką, 
rašytą iš Ukmergės per Lietu
vos atstovą Danijoj. Svarbes
nės ištraukos tokios. 

Apielinkės žmonės serga šil
tinėmis ir jų kaime vienas jau 
mirė. Našlės su vaikais tie
siog badu miršta. Nieko netu
rima, bet ir nestebėtina. Pir
miau viską vokiečiai suimda-
vę, bet nors šiek-tiek mokėda
vę. Paskui atėjo bolševikai. 
tai viską atėmė, dienos laiku 
plėšė ir vežė Rusijon. Dides
niems ūkininkams kaip V2 
margų žemės kontribucijas už
dėjo. Bet bolševiku plėšimai 
neilgai tęsės. Kai}) užėjo lietu
viu kariuomenė su kulkas v v 
tižiais ir 10 aeroplanų, tai j 
vieną dieną iš Janavos i Vi
diškius nuvijo. Prie Ukmergės 
bolševikai pasipriešino, tai 
daug nelaisvėn papuolė. Po 
trijų dienų nežinia kur juos 
nuvijo. Dabar geriau. Kariuo
menėn dar neima, bet užtai 
žmonės liuosnoriais stoja. 
Lenkberniai kalba, kad jie 
užvaldys. 

Iš tų žinių aišku mums, 
kad turime sukrusti, kas gy
vas, gelbėti Lietuvos motina* 
su vaikais. Prie darbo visi! 
Sudalykime milžiną, kurs ga
lės bado šmėklą iš Lietuvos iš
vyti, kaip Lietuvos kariuo
menė bolševikus iš Lietuvos 
išvijo. Tuoju milžinu yra L. 
R. Kr. rėmėju skvrius. Ra-
šykimes, nes tai mūsų prie
dermė. 
Tautininkai žada lenktyniuot 

su katalikais. O kada pavys ir 
pralenks, tada kvies mus i 
bendrą darbą. Dieve jiems pa
dėk! 

Pirmos prakalbos gerai pa
vyko. Narių pasidvigubino, 
taipgi ir iždas. Užtai garbė 
priklauso centro pirm., kun. 
Petraičiui. Uždrožė jis ir tau
tos trupiniams. Kai kuriam ir 
blusos apmirė, kaip pasakė 
Lauk iš mūsų tarpo, jeigu ne
nori su mumis dirbti. 

Vietinis. 

Buvo ir mažesnių dalykėlių 
svarstoma. 

Rugp. 6 d. buvo L. Vyčių 79 
kp. susirinkimas. Ant susirin
kimo nutarta surengti išvažia
vimą rugpj. 10 d., perskaityti 
laiškai, kurie gauti nuo kuopų 
at šaky man, ar bus ant išvažia
vimo. 

Išrinktas delegatas L. Vyčių 
7-tan seiman, p. A. J . Aleksis 
ir kitokių komisijų rinkimai, 
svarstvmai ir tt. 

Buvo atsiradę skundų vie
nas ant kito narių. Per nešu
si p ra t imą keletas buvo užsi
puolė ant nekaltų įtarių. Mano
ma, kad valdyba laikui bėgant 
sutvarkys. 

Rugp. 10 d. L. Vyčiai turėjo 
išvažiavimą į Royal Oak. Ant 
ii ii neto išvažiavimo buvo atvv-
kę svečių iš Chicagos, Akrono 
ir C leve lando. 

Laike pietų buvo progra
mas. Programo vedėjas p. K. 
Abišala. 

Kalbėjo gerb. dvasiškas va
dovas kun. F. Kemėšis, deki. 
M. šockiutė, kalb. S. Pauraza, 
24 kp. iš Ubicagos, kai. M. 
Kunca, 24 kp. iš Cliieagos,dek. 
O. Baikauskaitė, kalb. R. An-
dreliunas 3(5 kp. iš Chicagos, 
kalb. ,1. Žemaitis 97 kp. iš Ak-
ron, Ofiio, dek. D. (Justaitė, 
kalb. p. Žilinskas, J . Velionis-
kis, kareivis, dek. U. &imkiutė, 
kalb. U. Matuzaitė ir A. J . Ale 
ksis. Po programo sudainuota 
L. Vyčių ir Lietuvos himnai. 
Buvo lenktynės ir lietuviškos 

žais lės. 
Genys. 

fOi*sv»cr VALDŽIA 
PANEVMYJ. 

TWO RIVERS, WIS. 

Miestelis tarp dviejų upių, 
prie Michigan ežero. Nedide
lis, gyventojų koks tūkstantis. 
Daugiausia lenkų ir prancūzų 
apgyventas. Yra ir keletas lie
tuvių, tik čia lietuviai nenori 
lietuviškai šnekėti, lyg kas 
jiems draustų. Mat, stveriasi 
vis dar baudžiavos šnekos 
prie panskų bizūnų. 

Ramiam laike darbų yra, 
bet dabar ištiko streikas. Strei 
kuoja keli šimtai. [ čia važiuo
ti nepatartina, nes blogas sto
vis. 

Jonas Ivanauskas. 

ROCKFORD. ILL. 

DETROIT, MICH. 

Kas pas mus veikiama. 

Liepos 30 d. L. Vyčių kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėjo A. 
Račkus, medicinos studentas. 
Minėtas kalbėtojas nupiešė 
apie dabartinį bolševikizmą, 
taippat prirodė, kas didžiau
si yra priešai Lietuvos nepri-
gulmybės, darbininkų išnaudo
tojai ir tvarkos ardytojai. Be 
to, .ta vakarą buvo dainų, ku
rias L. Vyčių choras po vado 
vyste p. A. Aleksio dainavo. 

Kugp. o d. S v. Jurgio para
pija turėjo susirinkimą. Ant 
susirinkimo nutarta statyti 
naują parapijine mokyklą, 
remti naujos parapijos tvėri
mą (yra tveriama kitam mie-
>to krašte) ir nutarta paauko
ti naujai parapijai 500 dol. 

Tilpusiu j korespondencijoj 
JS Rockford, 111., " D r a u g o " 
No. 189, š. m., tūlas asmuo, pa
sirašantis "Nekenčiantys Sui
ručių," pliekia tūlus asmenis, 
būtent A., ir S. P-as "Neken-
čiantys Suiručių" vadina p. A. 
grovėju gero darbo. Aš niekur 
ir niekados nemačiau ir negir
dėjau, kad p. A. butų kur su-
grovęs gerą darbą. Priešingai, 
p. A. gerą darbą visada parė
mė ir paremia, kaip darbuytaip 
ir savo duosnumu. Taip-gi ir 
p. S. neatsilieka gerais dar
bais. 

Tai-gi jeigu pp. A. ir S. ne
prisidėjo prie organizuojamos 
draugijos, tai anie reikia va
dinti darbo grovėjais? P. p. A. 
ir 8. yra geri rėmėjai ir nariai 
visų didelių organizacijų, di
deli rėmėjai parapijos ir tau
tos reikalų, tat" jiems nepritin
ka tokis pažeminimas. Gal dėl
to p. "Nekenčiantys Suiručių" 
vadina darbo grovėjais, kad p. 
p. A. ir S. visada katalikišką 
visuomenę ragina rašytis prie 
prakilnių ir didelių organiza
cijų, kaip prie S. L. R.-K. A-
merikoje, prie Tautos Fondo, 
prie Lietuvos Vyčių, prie S. 
L. R.-K. M. Sąjungos ir tt;! 

Teisybe Mylintis. 

(Tąsa irao 2 pusi). 

kaltinęs užpuolimu miesto gy
ventojus; tuojau įsakė suimti 
ir įkalinti. Jų skaičiuj buvo ve
lionis miesto prezidentas dak
taras Vitortas, advokatas Kra
sauskas, miesto tarybininkai 
Varkevičius, Moteika, Balči
konis, Masiulis, Buchas, Bre-
gauskas ir Levinas, taip pat 
ketino suimti kai kuriuos dva
rininkus iš kaimų. Tečiau da
bar sėdinčius kalėjime užsisto
jo Rusų kariuomenės komen
dantas Vasiljevas, sakydamas, 
kad miesto ir sodžių gyvento
jai negali atsakyti už komi
sarų barnius tarp savęs. Po il
gų derybų ir pykčių įkalin
tuosius paleido. 

Netrukus Vasiljevas iške
liavo is Panevėžio, Olšauskas 
Įsakė paleistuosius asmenis 
vėl suimti, [sakymas tas buvo 
išduotas kovo 22 d., o ryto
jaus 23 d. nei kariuomenės, 
nei Tarybos Panevėžy jau ne
bebuvo, nes dar nakčia visos 
tos gaujos, sumišę, išbėgo iš 
Panevėžio. 

Gyventojai paskubėjo sutik
ti savo išgelbėtojus statydami 
džiugauties vartus. 

Deja! neilgas buvo džiaugs
mas, po dešimties dienų vėl 
užliejo mus bolševikų banga, 
šį syk dar žiauresnė. 

Pirmų pirmiausia nukentėjo 
tos šeimynos, kurių nariai iš
keliavo drauge su Lietuvos 
kariuomene; jiems be išimties 
viskjj išplėšė, darė visokių, pa
sityčiojimų. Atsitikdavo, kad 
senus tėvus, k n H u sunai į 
Lietuvos kariuomenę išėjo, 
plakė be pasigaiĮėjimo. Įsi
viešpatavo negirdėtas teroras, 
baimė, kiekvienas drebėjo del 
savo gyvenimo, bijojo per
žengti savo buto slenkstį. 

Prasidėjo badas, kainos pa 
kilo nepaprastai, ruginių mil
tų pūdui mokėjo 170—200 ruh., 
nebuvo jokio uždarbio, prieš 
kiekvieną Panevėžio gyvento-
jį stovėjo bado mirties šmėk
la. Prasidėjo užpuolimas ant 
Bažnvčios ir tikvbos: vartė 
kryžius, plėšė koplyčias, nie
kino kapus, kareiviai valktė-
si bažnytiniais rūbais, vaikš
čiojo po sodžius, pašiepdami 
bažnyčios apeigas. 

Vėl prasideda suėmimai. Ir 
prisipildo kalėjimai; buvo iš
duotas įsakymas, pasirašytas 
Aleksos Angariečio, kati iš
siųstų visas dvarininkų šei
mynas, taip pat ir turtinges
nius valstiečius ir Lietuvių ka
reivių šeimynas į kitą guber-
n'ją-

Tūkstančiai asmenų turėjo 
nustoti savo pastogės ir būti 
ištremti, bet vikri mūsų Lie
tuvių kariuomenė išvadavo 
mus iš to tikro totorių jungo. 

Šiandie ramiai kvėpuojam, 
ir iš gruvėsių kįla naujas gy^ 
venimas. 

/ - \ temevėžietis. 
" L i e h p a , " Kaunas. 

ORO SVARBUMAS SKREN
DANT SKERSAI AT-

LANTIKĄ. 

Atsimenant rolę istoriško ir 
pasekmingo Amerikos orlaivių 
skersai Atlantiką lėkimo, Su
vienytų Valstijų Žemdirbystės 
Departamento Oro Biuras at
kartoja savo nuomone, kad 
kol pagerinimai oro amate ne
bus įvykinti, kad padaryti lė
kimą savistovesniu, kol lėki
mas skersai Atlantiką nebus 
praktiška ir kaip ten nebūtų, 
•isviena nebus galima turėti 
reguliariškai mustatyto laiko. 
Tečiau mateorologai mažai a-
bejoja, kad tokie pagerinimai 
bus įvykinti, ir kad už kelių 
metų į lėkimą oru skersai At

lantiką nebus žiūrima kaip į 
kokią riziką, bet kaip į pap
rastą atsitikimą mūsų kas
dieninio gyvenimo. 

Oro raportai išleisti po virš-
minėto lėkimo parodo, kad 
dar nėra būvy tokio tinkamo 
lėkimui laiko, koks buvo kada 
NC orlaiviai apleido New-
foundlandą. Abelnai, sulyg 
meteorologų, retai teatsitinka, 
kad toks oras butų per taip 
ilgą laiką tokioje didelėje ke
lionėje, kaip kad lakūnai buvo 
išsirengė. 

Oro Biuras išvieno veikė su 
Suvienytų Valstijų pasiseku
siais bandymais lėkti per At
lantiką orlaiviais. Sutartys bu
vo daromos, kad gauti meteo-
rologi&kus patėmijimus iš Eu
ropos ir Azoro salų ir sykiu 
su tuo, tam tikri tėmijimai 
buvo daromi nuo laivų ant 
marių vadovaujant Laivyno 
Meteorologijos Biurui. Visi ši
tie patėmijimai buvo raportuo
jami Oro Biurui kasdieną po 
keturius sykius į Washingto-
ną, be to dar ir laivui Aroo-
stook, kuris buvo Trespassey, 
Newfoundland. Paskutinėje 
vietoje šitie raportai Oro Biu
ro atstovo ir laivyno Metereo-
logiško biuro nario buvo 
studijuojami ir pranešimai pa
remti ant šito studijavimo, ir 
nifrodantįs busiančias oro per
mainas, buvo duodami orlaivių 
kamandioriams. 

(iegužės mėnesio istorišką 
16 dieną šitie pranešimai ro
dė,-kad padėjimai lėkimui iš 
Xewfoundland į Azores, nors 
n e v i s a i t o b u l i , t e č i a u b u v o 
prielankiausi iš visų, kurie y-
ra buvę, ir Kamandierius To-
uers patart viską turėt pri
rengtą kelior."i, jeigu praneši
mas iš VVnshing ono butų prie
lankus. 1 / kokios valandos šis 
pranešimas atėjo. Ir praneši
me buvo patarta, kad tą pačią 
dieną išlėktų, bet nurodė taip 
kaip pranešimuose iš Trespas
sey, kad debesiuotumas bus 
sutiktas netoli Azores. 

Sykiu su pranešimu iš Tres
passey buvo surašąs, parodan
tis vėjo pagelbą, kurią butų 
galima gauti kelionėj kai-ku-
1*1086 vietose. Kaip yra gerai 
žinoma, lėkimas tą dieną įvy
ko ir vienas iš tų orlaivių JTC. 
4, pasiekė Azores be jo
kios nelaimės ir pirmiau pas
kirto laiko. Kaip buvo prana
šaujama, oras vakarinėje ke
lionės dalyje buvo puikiausias, 
bet artinantis prie Azores, pra
dėjo dangus niaukties. 

PRANEŠIMAS. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 

Lietuvių Statymo Bendrovės 
šėrininkains. 

Sheboygan, Wis. 

Pirm. A. GrebaS, 1117 Kentn-
cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 
New York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St. 

Org. Ras. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

«T. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

^ ^ J ^ m š K O ^ I M A l L ^ ^ 
Paieškau Eleoos Jaukunaitės ir 

Stanislovo Juškunaičio iš Žemalės 
miestel io Telšių pa v., 1913 metais 
atvažiavo j Ameriką, į Massachusets 
valstiją, kur dabar randasi nežinau. 
Prašome atsišaukti arba kas kitas 
duoti žinią man šiuo adresu: 

Stanislovas Jodys. 
2207 137th St. Indiana Halbor, Iud. 

Paieškau senos moteries, kuri ga 
lėtų namus apžiūrėti, valKJ išvirti ir 
19 mėnesių mergaite pridaboti. Su 
I K Vryeių sutiksime. 

Atsišaukite 
Chas. Tautkus, 

644 \ \ . 18-th Str. Chicago, 111. 
— — — — — — O i — Į — — — — — W » » 

_jum*ARpAyj^^ 
Parsiduoda labai pigiai vargonai, 

pijanai ta ip-pat gal ima gauti ir gra-
mafonų. 

Parduodu ir mainau. Atsišaukite 
4544 S. Paul ina Str. Cliicago, 111. 

Parsiduoda automobj l ius Hudson 
1916 7sedynių labai pigiai viskas 
gerume padėjimų Kaina tiktai $52 ' . 
Kass pasiskubins tu^ nepraloš. Atsi
šaukite 

1543 W. 46 Str. 
Telefonas Yards 7125 

Pars iduoda Ideal iškas namas—go
riausiu tran8portacija, 5 kambariu 
mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir 
grindys, ši ltu vandeniu šildoma, elek
tros šviesa ir gazas, stueco garadžius, 
cement inės gindys. Atsišaukite pas 
savininką: 6643 So. VVabash ave. 

A N T PARDAVIMO 
BARGANAS 

Maderniškas namas 12kos pagyve
nimų, .štimu šildomas. Randos neša 
$6,000. Atsišaukite: 

P . J. O' RE1LLY 
6258 S. Kedzie Ave. 

PARSIDUODA. 
2 augščių mūrinis namas ant pir

mo storas ir 3 rūmai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli rūmai. Randos 
33.00 j . mėnesį parsiduoda už 26 
š imtus namas randasi geriausioj vie
toj, priešais šv. Jurgio Bažnyčią. 

C. SUROMSKT 
3346 So. Halsted St., Chicago. UI. 

$ a M M » « M M M M M * « M P * « N 

P. BRADCHULIS 
Lietuvi! Advokatas 

Attorney at Law 
106 W Monroe, Ctor. Clark St. 
R o o m J 207, Tel. OentraJ 2*f> 

CmOAGO, TLljBtOm 

Gyv.:~8113 8o. Halsted Street 
Telefonas Yards 28«W 

i 
• . • — — • — I ! • • • • 
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-roirvptm stOMAčtfž Stela 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau 
šias vaistas tavo skilviui yra KATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa. visus aptiek orius. 

FARMĮJ IEŠKANTIEMS. 
Tie kurie ieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj WIs. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra, žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie l ietuviško miestelio, WOOD-
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė-
ją. Dar yra proga l ietuviams dau
giau bizniu užsidėti. 

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir augščiau už ake-
rj. (Jalite pradėti , pirkti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma. 

Daugumas mūsų žmonių yra iš-
važinėją po daug valstijų, ir tin
kame. " ės vietos del farmeriavimo 
nesurado, kaip Wisconsine lietuvių 
kolonijoj. 

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o j u m s bus 
prisiųsta1 knyeelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemlapiais. 

I 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S.. Halsted St. Chicago. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Osicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

J iki 3 0, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Yards (587 

I t 
• . v 
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Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drovi r 7042 

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

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

IIlHlIlIflIHimillHIIIIIIIIIIIIIHHIIHHIIIHI 

ERNESTWEINER 
4>RY GOODS 

1800 W 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempa* 

Ketvergais ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolal, va ikams draon-
žiai, š lebės ir jakutės. 

Tel. Drover 7042 

Susivienijus Lietuvių Sta 
tymo Bendrovei su Lietuvos 
Amerikos Pramones Bendrove, 
yra reikalinga permainyti serų 
certifikatus. Todėl visi šeri
ni nkai Lietuvių Statymo Ben
droves malones prisiųsti savo 
kerų certifikatus del permai
nymo, pasirašius ant kitot pu
sės savo vardą ir pravarde, 
šiuo adresu. 

Lietuvių Statymo Bendrovė 
; 7602 Aberdeen Ave, 

Olevelaad Ohio. 

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Narys Sveikat ingumo Komisi jos 
Ciceros m i o t e 

1229—49 ave. Grant Works 
(Cicero), m . 

Jau sugrįžo iš vakaciju ir vel už
s i ima gydymo praktika. 

Jos specijaliSumas — reumatiz
mas, moterų Ilgos ir veneriškos. 

Ofisas ties 49th Court ir 13 str. 
įviršu.i aptiekos. 

VALANDOS: nuo 0 ryto iki U ; 
Jnp 3 iki 5; nuo 7 iki 9 vakare. 

Tžmokest is: 2 dolieriu ofise. 3 do-
(lieriai šaukiant j namus. Saukiant j 
;<?hicaga X doliefls už kiekviena mai-

Telefonas: Cicero iį 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiinniiiiiiiiniii 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
, , D R A I r G E , , 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVTS DENTISTA8 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, H i M N O I S 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl lo -

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

Patarimas Dykai 
(Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
*—Telefonas Boulevard 8487 

Dr.M.T.Strikof'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAI 
1757 W. 47th St., Chicago, DJ. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m ų Telofonas Seeley 420 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 
} ! } » • • « » • » » • • • • • • • • » • • • • • 
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J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l «9^9 

CHICAGO, ILL. 

g-

V, W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmleetyj: 

60 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4«81 
l 

fe5« 

IIHIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIIIIHJIIIIIIHIIilIHim 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicas* 

Telefosas Haymarket 3544 

DR.A.A.RŪTH, l 
" Rusas gydytojas ir chirurgas 

• • Speci jalistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofi3as: 3354 So. Halsted St., Chica*o 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 pe 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 
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Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Residencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, 111. 

Telefonas) rezidencijos Ir ofiso 
Pu l lman 142. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 1 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakarą. Ned. 
9 iki 11. 

*.j • » » » • » • • • • • » • • • » • . » » • • • • m'.i 

mis nuo S iki 3 vai. vakare. 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South AYestern Boulevard 

K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1920 So. Halsted St.. Chicago. 
K;I!>..T !ir« • • ' : • . , '.atvifikai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: • — • 

vakare ' Tel. Canal 4367 \ 

Telefonas Pul lman 60 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto • 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 

Nedėl iomis nuo 10 iki 

•yto — 1 iki i r 
3:30 vakare, f 

ki 11 išryto ] 
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a ccocoooccccooococ«ccccoccs?ccccc<x>oocccccccocs>ccc n 1 Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

g L v v v v < v < l y ^ ^ 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišku Aprėdalo; 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokini* 
mas parodytus jus žinovų i trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų aru* 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
diena ir vakarais ir gauti specijal i i -
kai pigia kainą. 

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

MASTER DKSIUNING SCHOOLi 
J. F . KasnJcka, Perdė0ni s 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
i 190 N. State gatve, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 



DRAUGAS Antradienis, rugp. 19, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. I SAKOSI SU KUMŠTIM NU 

ŽUDCS JUODĄ ŽMO-
Antradienis, rugp. 19 d., Į GŲ. 

Šv. Liudvikas Tuluzietis. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

Trečiadienis, rugp. 20 d., žmogžudis nepaleidžiamas nei 
Šv. Bernardas, vien. 

GALIMAS NAUJAS GATVE-
KARIŲ DARBININ

KŲ STREIKAS. 

Nes Hammondo streikininkai 
šaukiasi pagelbos. 

po paranka. 

Hammonde, Ind., ir apylin
kėse streikuoja gatvekariu 
konduktoriai ir niotormanaL 
Tie darbininkai yra kaipir da
lis Ghicagos gatvekaiiu dar
bininku unijos. Kuomet andai 
Chicago je buvo pakilęs gatve-
kariu streikas, tuomet ir llam-
monde ir kituose aplinkiniuose 
miesteliuose buvo sustreikavę 
gatvekaiiu darbininkai. 

Hammondo gatvekariu dar
bininkų unijos pirmininkas 
Carter sako, kad jei streikas 
šiandie nebus kaip nors pa
baigtas, tuomet galimas strei
kas ir ( bicagoj. Nes Chieagos 
gatvekariu darbininku unija 
tam tikra sutartimi yra pasi
žadėjusi remti pakilus j strei
ką Hammonde ir kituose mies
teliuose. 

Standard Steel Car CV dir
btuvėse, Hammonde, streikas 
tęsiasi. Streikuoja apie 2,000 
darbininkų. 

Karės metu paminėtos kom
panijos dirbtuvės buvo karės 
departamento žinyboje. Tenai 
vyriausybės lėšomis pastaty
dinta keli šimtai nameliu dar-
liniukams. 

Tuos namelius streiko metu 
apsaugoti, sakoma, ar tik ne
bus pasiusta kariuomenė. 

Suareštuotas baltas gyvulių 
skerdyklų darbininkas Joseph 
Carka (!) . J is kaltinamas, 
kad rasinių riaušių metu su 
dideliu kultuvu nužudęs kitą 
juodą darbininką Dozier. 

Teisėjas Barasa Carką pa
vedė prisiekusių suolui be jo
kios parankos. 

Carka ginasi, kad jis but 
Dozierą smogęs su kaltuvii. 
Sakosi jis jam uždrožes tik su 
kumštimi ir juodukas išsitie
sęs. 

gPJ 

PARDAVINĖJAMAS ARMI 
JOS MAISTAS. 

Ateinančią subatą, t. y. ru-
23 d., 8 vai. vakare, Auš

ros Vartų parapijos svetai
nėje įvyks L. Vyčių Chieagos 
Apskričio mėnesinis susirinki
mas. Bus išduota raportai iš 
L. Vyčių VII seimo. Kuopos 
pasistengkit išrinkti delega
tus. 

Valdyba. 

R A M Y B E J U M S 
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Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

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

= = a 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 4 6 t h st 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
^ E a 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SUIMTAS PAVOJINGAS 
RADIKALAS. 

Atrasta daug kurstančių raš-
.tų. 

I Detektivu McDonough ir IIo-
mer praeitą šeštadienį vakare 
netikėtai užklupo vienuose na
muose šiaurvakarinėj miesto 
daly j paieškomą radikalą ir 
tą suareštavo. 

Suareštuotas vra Alexander 
• 

Maezuka alias Mutsaka. Anot 
detektivu liudijimo, jis yra la
bai pavojingas šiai šaliai bol
ševikas. Per kelis mėnesius jis 
buvo ieškomas be pasekmių. 

Pagaliau* policija gavo in
formacijų apie jį. Taigi nesun
ku buvo jis suimti. 

Suareštuoto bolševiko kam
baryj atrasta apie tona įvai-

• rių kurstančių raštų keliose 
kalbose. Tais raštais kurstomi 
darbininkai sugriauti dabar-

į tinę vyriausybe ir vietoje 
anos įsteigti bolševikišką res
publiką. 

Maezuka laikomas centrali-
jnėj policijos nuovadoj. Bus 
pavestas federalei valdžiai, (ii 
pastaroji deportuos tą nepra
šytą sveria. 

Su šiandie pradedamas par
duoti žmonėms armijos mais
tas. To maisto sąrašus galima 
gauti nuo laiškų išnešiotoją 
arba pastoje ir jos skyriuose 
visam miesįe. Per pašte užsa
kytas maistas prisiunčiamas 
į namus per parcel post. 

Užsisakyti galima centralėj 
pastoj arba skyriuose, arba ir 
per laiškų išnešiotojus. Užsi
sakant reikia užmokėti už už
sakomą maistą ir skiriamą mo 
kęst į už parcel post. 

Be to, armijos maisto gali 
ma pirkti ir šiose vidumiesėio 
departamentinėse krautuvėse: 
The Fair, Tl»e Boston Store ir 
Rothchild s. Tose krautuvėse 
nupirktas maistas į namus at
vežamas veltui. 

Ketf erge, rugpj, 21 d., 8 vai. 
vak. L. Vyčių 36 kp. bus savai
tinis susirinkimas. Sugrįžęs iš 
seimo atstovas praneš seimo 
nutarimus, bei bus svarstoma 
kiti svarbus reikalai. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vyčiai veikia. 

YĄKAR BUVO PAMINĖTI 
NOS SUKAKTUVĖS. 

Vakar suėjo 84 metai nuo 
to laiko, kuomet šalies vy
riausybė padarė taiką su indi-
jonais, sulig kurios paėmė nuo 
indi jonu žemės plotus, # kur 
šiandie stovi Chicago. 

Tai buvQ rugpjuėio 18 d., 
183T) metais. Tą dieną 8(K) in-
dijonu šventė čia didelę savo 
šventę susitaikius su baltai
siais. 

Lietuvos Vyčių 13-ta kuopa 
laikė savaitinį susirinkimą. 
Susirinko skaitlingas būrelis 
vyčių. Svarstyta kuopos nepa
baigti reikalai. Nutarė sureng
ti pasilinksminimo vakarėlį se-
redoj, rugp. 20 d. Tuomet mū
sų delegatė išduos raportą iš 
seimo. Ta ig i vyčiai visi susi
rinkit seredoj; išgirsime ką 
septintasis vyčių seimas nuta
rė. Svečiai iš kitų kuopų yra 
kviečiami atsilankyti į mus va
karėlį. 

Valio vyčiai! 
Alumnietė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. R. K. rėm. skyrio veikimas. 

RAGINA BALTUOSIUS PA 
TRAUKTI TIESON. 

Ligšio) už rasines riaušes 
valstijinis prokuroras prieš 
grand jury pastatė daugiausia 
juodų žmonių. 

Grand jury (prisiekusiųjų 
suolas) tuo nepatenkintas. Ra
gina ir reikalauja, kad ir bal
ti kaltininkai butų patraukti 
tieson. 

Jury tvirtina, jog riaušių 
metu Juodų kurkas daugiau 
nužudvta. Tad turi but dau-
giau ir baltų prasižengėlių. 

STREIKININKAI SUSIPE 
ŠĖ SU STREIKLAU

ŽIAIS. 

ŽMOGŽUDŽIUI FITZGERAL 
D i n NUSKIRTAS AD

VOKATAS. 

Teisėjas Ro\ve nuskyrė ad
vokatą John E. Northup teis
me ginti žmogžudį Fitzgeral-
da, kurs nesenai nužudė mer
gelę Janet VVilkinson. 

Žmogžudis yra laikomas 
, pavieto kalėjime. J is tikisi 
but pateisintas. Sakosi teisme 
jis visiems padarysiąs siur
prizą, y 

Butler, Pa., rugp. 16. — 
Standard .Steel Car Company 
įstaigoje streikuoja darbinin-
kai. 
Kompanija parsitraukė strei

klaužių. Šituos užpuolė strei
kininkai. Pakilo riaušės. 

Apie dešimtis žmonių su
žeista. 

Atvyko valstijos policija. 

CHOLERA KINIJOJE. 

Pekinas, rugp. 19. —Kai-
kuriuose pajūriniuose Kinijos 
miestuose siaučia cholera. E-
pidemija tūkstančiais žmones 
smaugia. 

• 

Rugpjūčio 14 d. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje, 
L. Kaud. Kryžiaus rėmėjų sky
rius laikė susirinkimą. P-as J . 
Brazauskis ir A: Metrikis iš
davė raportą iš prakalbų. Pa
sirodė, kad prakalbos pavyko 
ir auką nemažai surinkta, t. y. 
$139.10. Ta ipg i buvo išduota 
raportai iš rinkimo aukų, dra
bužiu einant per namus. Rin
ki jai pranešė, kad jau savo už
duotį atliko; kiekvienas savo 
gatves iškolektavo. Bet darbas 
dar nepabaigtas; reikia dirbti 
ne nuleidžiant rankų. Ypač mo
terėlės neatsilikit nuo vyrų, 
nes dabar narių daugiau vyrų 
negu moterių. Tai negalimas 
daiktas, kad moterys mažiau 
turėtų gailestingumo už vyrus. 
Dabar visas darbas krinta mo
terims ir mergaitėms. Drabu
žių daug surinkta, bet reikia 
juos peržiūrėti ir sutaisyti. 
Reikia ir ką nors naujo pasiū
ti. Tat moterys ir mergaitės, 
kuri kiek galite, prisidėkite. 

Sumanyta, surengti kursus 
ir pakviesti lietuvį daktarą ir 
nursę, kurie pamokytų mūsų 
mergaites ir moteris, kaip ap
sieiti su ligoniais, reikalui pri
siėjus. 

Taip-gi pageidaujama, kad 
kaip galima greičiau pasiųsti 
vieną arba du daktaru ir mir
siu su visokiais medikamentais 
iš Chieagos į Lietuvą. Susirin
kimas pageidauja sutverti ap
skritį čia, Chicagoje, ir išrin
ko delegatus į susirinkimus A. 
Butkienę ir M. Šedienę. Pagei
daujama, kad L. Raud. Kry
žiaus rėmėjų skyriai tvertųsi 
kur dar jų nėra. 

Į darbą visi, kas gyvas, neš
kime pagelbą savo broliams ir 
sesutėms Lietuvoje. 

. M. M. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
• • D R A U G E " 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Svarbus susirinkimas. 

Seredoje* rugpjūčio 20 d., 
7:30 vai. vakare įvyks labai 
svarbus susirinkimas visų ka-
tališkų draugijų valdybų 
narių. Kviečiama visos Bridge-
porto apielinkės draugijos ar 
jos butų vyrų ar tai moterų, 
pašelpinės bei idėjinės. Susi
rinkimo tikslas: pasitarti kaip 
kuoveikiausia sušelpus Lietiu 
vą ir kokiu būdu sustiprinus 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių. 

Susirinkimas įvyks &v. Jur
gio svetainėje. ' 

Kviečia klebonas, 
Kun. M. Krušas. 

ALUMNŲ SUSIRINKIMAS. 

Utarninke, rugpjūčio 19 d. 
Šv. Jurgio svetainėje įvyks tos 
parapijinės mokyklos alumnų 
susirinkimas 8 vai. vakare. 

Kviečia klebonas, 
Kun. M. Krušas. 

• • 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

NORTH SIDE. 

Seredoj, rugpjūčio 20 d., Šv. 
Mykolo par. svet. bus mil
žiniškos prakalbos L. Raud. 
Kryžiaus reikalais. 

Visi žinome, kad dabartinia-
me laike mūsų tėvynei, Lietu
vai, yra reikalinga materijalė 
pagelba. Bus žymus kalbėtojai, 
kurie "plačiai išaiškins šį daly
ką. Tarpe jų bus gerb. Dr. 
Rutkauskas. 

Katriems rupi Lietuvos at
eitis ir šelpimas mūsų brolių, 
sesučių, atsilankykit į prakal
bas. Kviečiame visus laiku pri
būti. 

L. R. K. Šelpėjų skry. 
rast. 

Pastaba. Iš priežasties pra
kalbų, vyčių susirinkimo ne
bus, N 

Pr. J. Paliulis, 
5-tos kp. rast. 

IŠ NORTH SIDE. 

Šv. Mykolo parapija nejuo
kais rengiasi prie didelio baza-
ro, kuris bus rugsėjo mėnesy
je, dienomis: 7, 10, 13, 14, 17, 
20, 21, 24, 27, 28, tai yra nedėl-
dieniais, seredomis ir subato-
mis. 

Draugijos jau nuo kelių mė
nesių išrinko į bazaro komisiją 
sekančius delegatus: 

1. Šv. Mykolo dr-ja paauko
jo $25.00 ir išrinko Pr. Vaš-
kuną, Pr . Bergelą ir V. Mockų. 

2> Šv. Juozapo dr-ja paauko
jo gramafoną ir išrinko: St. 
Dziką, J . Ramošką ir Ig. Plau-
čiuną. 

3. Aušros Vartų dr-ja paau
kojo smuiką ir išrinko M. Ka-
recką, V. Čerbulį ir J . Kupčiū
ną. 

4. Šv. Cecilijos dr-ja paau
kojo siuvamąją mašiną ir iš
rinko: O. Prielaidienę, O. Bi-
tautienę ir P. Kišoną. 

5. Šv. Kazimiero dr-ja paau 
kojo laikrodį už 25 dol. ir iš
rinko delegatus: V. Mačekonį. 
K. Norkų ir L. Butkevičių. 

6. Nuo vyčių, kp. yra išrink-

® SKATIKAI. © 
LIETUVOS 

PAS. ŽENK. 
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" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. .* ~* < -ff&jįjį 

Kas imtų mažiausia 10 gau' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pui?v kainos. Kreipkitės adresu: 

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

t i: A. Moreika, A. Bacevičia ir 
A. Repšys. 

7. Moterių Sąjungos kp.: M. 
Bacevičiūtė ir V. Pocienė. 

8. Rožancavos dr-ja: Ę, An-
druškevičienė ir dar dvi. 

&« 

L. R. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 
Dva. vad. kun. I. Albavičius, 

717 W. 18th St., Chicago, 111. 
Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-

nia Ave.. Chicago, 111. 
Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 

Marshfield Ave., Chicago, 111. 
Nnt. rast. Jonas Purtokas, 443* 

So. Fairf ield Ave., Chicago, 111. 
Fin. rast. Alex Dargis, 726 W. 

I8th St., Chicago, 111. 
Ižcį. prof., kun. Pr. Bučys, 2634 

W. Mj»"auette Rd., Chicago, 111. 

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

$i, Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 

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

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

I8th St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

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

Chicago, III. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

^ood Ave., Chicago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave.,- Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chicago, 111. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St, Chicago, 111. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, IU. 
Anastazas Valančius, -1442 So. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda moderniškai intaisyta spaustuvė. Labai 

geroj vietoj, su prieinamomis išlygomis. Yra Lynotype 
ir kiti presai, kuriuomi galima spauzdinti knygas, laik
raščius. Esu priverstas parduota iš priežasties ligos Są
lygas klauskite laišku. 

DRAUGAS PUBL. CO. 

1800 W. 46-th Str. Chicago, m. 

K. J. 

KARE IR UGNIS 
Viską ateme, sugadino Ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusų pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti ar t i 

mi Jūsų širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
ščioja nuomi, basi ir a lkani : su ašaromis akyse prašo Jusų pagelbos. 

AR PASIUNTĖT J I S ? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jums ir Jusų giminėms, CENTRAMS BENDRAS I1ETU-
VIU BANKAS siunčia į visiems gerai žinomą kaipo kovotoją už Lie
tuvos laisvę, advokatą p. P. J. BAGOČIŲ j Lietuvą, Latviją, Ukrainą 
ir Lenkiją del ištirimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu J u s nežinote 
kur Jusų giminės, tai prisiųskit mums senąjj antrašą ir vieną (1 ) 
dolierį padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo an t rašu : 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

32-34 Cross Street Boston, Mass. 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. . v 

Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų. 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių. 
: Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti 

"Draugą" nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar
bų. Turime taippat knygų ir maldaknygių. 

•:•: 

Prašome atsilankyti. 
* — « 
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