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METAI-VOL. IV. No. 203 

Patvirtinta Kariuome
nes Siuntimas Europon 
Airiai savo šalyj paskelbė 

milijono dolierių paskolą 
DU PULKU PAMAINYS l o s 

DIVIZIJOS VYRUS. 

Gal dalis kariuomenės bus 
pasiųsta Silezijon. 

VVashington, rugp. 27.—Ka
ros departamentas patvirtino 
žinia, kad du amerikonišku 
pulku bus pasiųsta iš Ameri
kos Europon. 

Tiedu pulku yra: 
Penktas pėstininku pulkas, 

kurs šiandie stovi Taylor sto
vykloje, Kentueky valstijoje; 
ir 

Penkiasdešimtas pėstininku 
pulkas, stovintis stovykloje 
Dix, Xe\v .Jersey valstijoje. 

Vyriausybės paaiškinimas. 

Karės departamentas tu pul
kų siuntimą taip išaiškina: 

SINN-FEINERIAI UŽTRAU
KIA PASKOLĄ, 

Sakoma, airiai skolina respub
likos tikslams. 

Londonas, rugp. 27. — Ne
lengva pasakyti, kas šiandie 
veikiasi Airijoj*1. Aštri cenzū
ra nepraleidžia žinių iš Dubli
no ir iš visos Airijos. Visgi šis-
tas tenka patirti apie nepapra
stą airių veikimą savo respub
likos reikalais. 

Užtraukia paskolą. 

Sinn-feineriai šiomis dieno
mis po visą Airiją paskleidė 
respublikos bondsus. 

Pranešime sakoma, Jog jau
noji respublika užtraukia vie
no milijono dolierių vidujinę 
paskolą su penktuoju nuošim
čiu. 

Bondsai išleista vertės $4, Trumpoj ateityj tikrai bu* 
pasiųsta Europon tuodu p n l k ' i ' ^ į . į o it. $ 4 0 „ . 
su dviem lauko ligoninėm ir j 
su viena reguliare ambulansi- j 
ne kompanija. 

Pasiųstu pulku tenai pamai 
nys du tokiuo pat pulku iš 

Su aplikacija bondsų pirkė
jai turi Įmokėti oO nuoš. Kitos 

;dalys paskirstyta į du kartu. 
Ant bondsų padėta parašai 

prezidento de A alera ir finan-1-mos divizijos. AniB kareiviai . . . . ^ ,,. ., . . . . su ministerio Collms. perilgai tarnau.ia ir bus pa-
siųsti namo. 

Galimas daiktas, kad dalis 
amerikoniškos kariuomenės 
bus pasiųsta Silezijon su tik
slu prižiūrėti ten, kad be jo
kių suktybių butų pravestas 
plebiscitas. 

Dabar aišku. 

Paskirti ir diplomatai. 

Su, išleidimu bondsų tos ne-
oficijalės Airijos respublikos 
valdžia paskyrė j kai-kurias 
svetimas šalis ir savo konsu
lais ir kitus diplomatinius 
agentus. 

Bet paskirtų vardai viešai 
neskelibami. Nes, sakoma, An-ls kares departamento pra- ... . . . , , , v glnos vvnausybe sutrukdytų 

nešimo aišku, kad amerikone 
ka kariuomenė Silezijon bus 
siunčiama ne kitokiais tikslais 
ir ne lenkų reikalais, bet pri
žiūrėti, kad tenai teisingai bu
tų pravestas plebiscitas. 

Yra žinoma, kad šiandie Si
lezijoje siaučia didelės skerdy
nės lenkų su -vokiečiais. Kaip 
kam rupi tenai sustiprinti len
kus. Bet mūsų šalies vyriau\y-
bei rupi visiems Silezijos gy
ventojams, b e tautos skirtumo, 
netikrinti prideriamas teises. 

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

jiems iškeliavimą. 
Bondsų pardavinėjimas už

draustas skelbti laikraščiuose. 
Tad sinn-feineriai suradę kito
kius kelius jų paskleidimui. 

Pasakojama, kad žmonės 
perką bondsus. Bet nežinia, 
kiek tame yra tiesos. 

KOLČAKO VALDŽIA 
OMSKE. 

Užginamas tariamas 
kraustymasis. 

Vladivostokas, rugp. 27. — 
Leitenantas gen. Rozanov, 
augštas rusų valdininkas ryti
nėj Siberijoj, užgina visokius 

p T I T \ 7 1 A f? I pastaromis dienomis praneši-
L l d 1 \J Y l / l l . I 'nms, buk Liberijos (Kolčako) 

valdžia kraustosi iš Omsko Ir-
kuckan. Jis pažymi, kad tai 
esą vieni prasimanymai. 

•*•"• • • • 

Siųskite telegramas sa
vo valstijų senatoriams 
Was!iingtoiie. Reikalau
kite, kad Lietuvai butų 
pripažinta nepriklauso
mybe. Senatas Lietuvos 
nepriklausomybes klausi
mą svarstys ateinanti 
penktadienį, rugpjūčio 
29 dieną. 

« - - - -

LENKŲ SU UKRAINAIS 
SUTARTIS. 

Paryžius, rugp. 27.—Iš Var-
šavos pranešama, jog lenkai su 
ukrainais padarę ir patvirtinę 
sutartį, sulig kurios bendrai 

BOLŠEVIKŲ PROPAGAN
DA SU V, VALSTIJOSE. 
Washington, rugp. 27.—Tefs-

darystės departamentas gavo 
informacijų, kad rusų bolševi
kai šion šalin pristato savo 
agentams reikalingas sumas 
pinigų su tikslu visur pakelti 
rasini antagonizmą. 

10,000 S. V. KAREIVIŲ I VOKIETIJOS — ŠVEICARI-
SAUGOJA VOKIE
ČIUS NELAISVIUS. 

Tam tikslui kas mėnuo išlei
džiama milijonas dol. 

GELEŽINKELIŲ ŠAPME-
NAI NEPATENKIN

TI 4 CENTAIS. 

Paskelbta balsavimas streiko 
reikale. 

.._,.. kovosią prieš rusų bolševikus. 

Washington, rugp. 27.—Kaip 
žinoma, prezidentas WNšonas 
nerimaujantiems visoj šalyj 
geležinkelių šapmenams pasiū
lė 4 centus daugiau valandoje. 

Darbininkų unijos viršinin
kai labai nepasitenkino tuo 
pasiūlymu. Jie paskelbė darbi
ninkams balsuoti generalio 
streiko reikale. 

PARVAŽIAVO IŠ EUROPOS 
GOMPERS. 

New York, rugp. 27.—Vakar 
iš Europos parkeliavo Samuel 
Gompers, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas. Pirma
sis jo čia uždavinys—patvar
kyti plieno dirbtuvių darbinin
kų unijas, kurios nubalsavo 
streikuoti. Darbininkai tečiaus 
streiko r.; pakelia. Nori gražu
mu taikinties su plieno korpo
racija. Tuo tikslu buvo laukia
mas Darbo Federacijos prezi
dentas. 

Paryžius, rugp. 27. — 10,-
000 amerikoniškų kareivių 
Prancūzijoje palaikoma tik 
tuo tikslu, kad saugoti 40,000 
vokiečiu karės nelaisvi u, k u-
riuos nelaisvėn paėmė ameri
konai. 

Tie nelaisviai, sakoma, ne
gali but sugrąžinti Vokieti
jai pirmiau, kol taikos sutar
ties neratifikuos nors trvs kat-
ros didžiulės viešpatijos ir 
Suv. Valstijos. 

Tų nelaisvių 'apsaugojimas 
Suv. Valstijoms atsieina kas 
mėnuo apie milijonas dolierių. 

Anglija vokiečių nelaisvių 
turi 250,000. Apie 60,000 ang
lų kareivių juos saugoja. 

Pasakojama, kad kaip Suv. 

JOS ORO LINIJA. 

Atidaryta reguliaris žmonių 
vežiojimas. 

Berlynas, rugp. 27 Vo
kietija yra pirmutinė pasau
lyj šalis, kuri įvedė reguliari 
žmonių vežiojimą oru. 

Oru kelionė pirmiausia ati
daryta su Šveicarija. Paskui 
oru susinėsimai bus įvesti su 
Copenhagenu ir Stockliolmu. 

Chicagos Majoras Darbuojasi 
Paimti Gatvekarius 

Tam tikslui sušaukiamas miesto 
tarybos susirinkimas 

STIPRI MIESTO POZICIJA. 

REIKALAUJA SUVARŽYTI 
ATKELIA VIMĄ SVE

TIMŠALIAMS. 

Washington, rugp. 27. — 
Prezidentas Wilsonas parei
kalavo kongreso, kad po pa
darymo taikos dar per viene
rius metus batų palaikomas 
pasportų įstatymas, kad at
keliaujantieji šion šalin sve
timšaliai be pasportų nebūtų 

Valstijos, taip Anglija vei- priimami. 
kiai paliuosuosianėios vokie
čius nelaisvius, nelaukiant 
sutarties ratifikavimo. Bet to 
nenorinti padaryti Prancūzi
ja, kuri taippat turinti savo 
globoje šimtus tūkstančių vo
kiečių nelaisvių. 

Gen. Pershing iš Europos 
Amerikon iškeliaus rugsėjo 1 
dieną. Tuomet Prancūzijoje 
amerikoniškos kariuomenės li-
ksią apie 37,000. 

Tas, 
saugos 

^ako prezidentas, ap-
musų šalį nuo užplū

dimo negeistinų žmonių. 
Tam tikslui reikalaujama. 

$750,000. 

SUSTABDYTA LAIVŲ 
STATYMAS. 

New York, rugp. 2S. — Vie
tos poliemonai pareikalavo 
didesnių sau algų — -2,000 
mažiausia per metus. 

Londonas, rugp. 27.—Angli
jos vyriausybė sustabdė viso
kius darbug prie karės laivų 
statymo. Tik pri* baigiamų 
statyti laivu dirbama. 

Dešimtvs tūkstančiu darbi-
ninku paliks be jokio užsiėmi
mo. 

RUSU BOLŠEVIKAI TURI 
SLAPU POLICIJĄ, 

TAI ESANTI PASEKMIN-
GESNĖ UŽ CARO 
DIENŲ OCHRANĄ. 

Naudos rųšies autokratizmas 
Rusijoje. 

Stockholmas, rugp. 27. 
Gal kam norėtųsi pamanyti, 
kad rusų bolševikų valdomuo
se Rusijos apskričiuose vieš
patauja tik vienas atvirumas, 
visatina laisvė ir asmens ne-
paliečiamybė. 

Bet taip nėra. Bolševikų 
valdžia įkūrė naują įstaigą, 
prieš kurią dreba kiekvienas 
ten nebolševikas, arba tas, kas 
su visais bolševikų principais 
sutinka. 

Ta įstaiga vadinasi "Črez-
vičaika". Visakuom ji artima 
buvusiai carų dienų ochranai, 
katra kitūomet labai buvo pa
garsėjusi. 

Tos įstaigos viršininkas yra 
F. Dzerzynski, vienas iš bol
ševikų vadų; 

Saugus, bet ne liuosas. 

s Raudonojo teroro perijoda? 
(laikotarpis) bolševikiškoj Ru 
sijoj jau praėjo. Bet "črezvi-
ča ika" palieka stipri ir nuo
latinė bolševikų įstaiga. Tai 
proletarijato diktatorystės į-
staiga. 

Bolševikiškuose miestuose 
jau daugiau neužpuldinėjami 
žmonės, devintieji baltas apy
kakles. Maskvos ir Petrogrado 
gatvėse šiandie galima sutikti 

vyrus ir moteris puošniuose 
rūbuose. Tamsieji bolševikai 
daugiau nepersekioja tokių 
žmonių, kai kad seniau būda-
vo. 

Žodžiu tariant, šiandie bol
ševikiškoj Rusijoj jau yra sau
gu. Bet laisvės nėra. Ne s visus 
visur intariamus žmones lydi 
"črezvičaikos" agentai, kaip 
kitūomet darydavo ocliranos 
agentai. 

Nauja įstaiga. 

"Črezvičaikos' ' įstaigą bol
ševikų valdžia įsteigė vos 
pirm pusantrų metų. Tai jau
na įstaiga. Bet ji savo apsu
krumu toli pralenkia kitų ša
lių tos rųšies slaptas valdiš
kas organizacijas, slaptas po-
licijines agentūras. 

Chicagos majoras Thompson 
pagaliaus pradeda kovą prieš 
gatvekarių kompaniją, kuri 
nu0 State Public Utilities ko-jgsėjo 9 d. 
misijos išmeldė už važinėjimą! Gatvekarių kompanijos pa 

viršu-Tas palyti taippat ir 
tinius geležinkelius. 

Tuo tikslu sušaukiamas spe 
cijalis miesto tarybos susirin 
kimas. Susirinkimas įvyks ru 

gatvekariais padidinti mokesti 
— 7 centus vietoje 5c. 

Miesto pozicija gana aiški ir 
stipri. Taip stipri, kad jei ma
jorui pavyks Jvykdinti savo 
pienus, kompanija neteks gat
vekarių. Gi miestas daug lai
mės. Neg miesto transportacija 
galės tekti pačiam miestui 
tvarkyti. 

TAIKOS SUTARTIS BUS 
RATIFIKUOTA RUG

SĖJO PABAIGOJE. 

Taip tvirtina senatorius 
Hitchcock. 

gydytojo sunūs, gimęs Minsko 
gubernijoje. 

Dzerzynski yra begalo ir, 
T. . . . , , . .! bus ratifikuota rugseio pabai žiaurus. J is tvirtina, kad jei ^ n •' L 

Washington, rugp. 28. —Se
natorius Hitchcock yra demo
kratu senatorių lyderis. J is v-
ra kaipir dešinėji šalies ad
ministracijos ranka. 

Aną dieną tas senatorius 
turėjo ilgą konferenciją su 
prezidentu Wilsonu taikos 
sutarties reikale. Po konferen
cijos senatorius pažymėjo, 
kad taikos sutartis senate 

darytame su miestu kontrakte 
aiškiai pažymėta, kad kompa
nija nuo žmonių už važinėji
mą gatvekariais negali imti 
daugiau, kaip 5 centus. Kom
panija, imdama daugiau, su
laužo kontraktą ir nustoja tei
sių naudoties miesto gatvėmis. 
Gi šiandie kompanija jau su
laužė kontraktą. Nes už važi
nėjimą ima 7c. Tuo tarpu kon
traktas turėjo but pildomas 
ligi 1927 metų. 

Reiškia, miestas turi teisę 
užimti gatvekarius. Gi pas
kui tegu teismai nusprendžia, 
kiek miestas turi atlyginti 
kompanijai už tas užimtas jos 
nuosavvbes. 

NENORI MATYTIES SU 
DARBININKŲ AT

STOVAIS. 

jame pačiame atsirastų kokie 
nors bolŠevikizmui priešingi 
jausmai, tai jis, sakosi, lieptų 
tuojaus save nugalabinti. 

4 • črezvičaika' ' negalabina. 

Bet pati "črezvičaika" ne
galabina žmonių. Tik jos agen
tai intariamus prasižengėlius 
pristato revoliucijinin teis
man. "Črezvičaikos" agentai 
netikėtai užpuldinėja namus, 
atlieka kratas ir intariamus 
areštuoja. Tai visas tos įstai
gos darbas. 

Vyriausias teismas. 

Bolševikiškos Rusijos vy
riausias revoliucijinis teismas 

Kodėl? Todėl, kad a g e n t a i s ' y r a Maskvoje. To teismo pir-
joje yra daugiausia buvusieji mininkas yra Peters, latvis, 
ochranos agentai. Daugiausia * Jis vienas nekuomet neteisia 
tokie, katrie, kitūomet būda- prasižengėlių. Šituos teisia vi-
mi ochranos agentais, nuolat s a eilė teisėjų, katriems pir-
suokalbiavo prieš pačią caro mininkauja Peters. Nei vienas 
vyriausybę. "Crezvičaikoje" prasižengėlis neteisiamas be 
agentauja žymi dalis politiki- trijų teisėjų. Kaltinamiems vi
nių prasižengėlių, kurie caro suoinet leidžiama turėti lega-
laikais katorgoje buvo kanki- iįus apginėjus. 
narni. Tai vis buvusieji suo- Kai-kada tasai revoliuciji-
kalbininkai prieš ministerius, n i s t e i s m a s p askelbia lengvas 
gubernatorius ir kitus biuro- b a u s m e s a pk a l t int iems. 
kratus. 

Lengvai nubaustas buvęs 
Maskvos gubernatorius. 

1 črezvičaikos'' viršininkas. 

''Črezvičaikos viršininkas 
Dzerzynski yra 

Praeitą gegužės , mėnesį ta-
nepaprastos m e revoliucijiniam teisme 

bolševikų komisijos pirminin- Maskvoje buvo teisiamas bu
kas. Ta komisija dirba prieš Vęs Maskvos gubernatorius 
bolševikizmo priešininkus. i Dzunkovskį, kitūomet buvęs 

Dzerzynski šiandie bolševi- žinomas biurokratas, 
kiškoj Rusijoj yra galingiau- Teisėjams pirmininkavo Pe-
sias žmogus. J is yra lenkas, J terš. Bolševikų val'džios skun-

goje 
Jis pasakė, kad sutartis bus 

ratifikuota visam savo origi
nale, be jokių amendmentų, 
kokiug šiandie gamina senato
riai republikonai keldami ne
apsakomą trukšmą prieš prezi
dentą. 

Chicagos civilės tarnybos 
komisija iš tarnybos prašalino 
7 poliemonus už blogą pasive
dimą, už nepildymą savo prie
dermių. 

So. Chicagos policijos nuo
vados kapitonas Smith gavo 
papeikimą. 

dejas Dzunkovskį perstatė 
uoliausiu monarchistu, cariz
mo tarnu, revoliucionierių 
persekiotoju. Reikalavo, kad 
jis butų nubaustas mirtimi. 

Buvęs gubernatorius gynė 
pats save. Jis pažymėjo, jog 
nesąs toks baisus, kaip apie 
jį pasakojama. Pasakė, jog 
jis kitūomet išvilkęs 'švieson, 
kad durnos atstovas Malinovs-
kis, socijalistas, yra vyriausy
bes šnipas. Pagaliaus jis pir
mutinis pradėjęs kovą vrieš 
žinomą Rasputiną. 

Ant galo Dzunkovski pažy
mėjo, jog jis, kaip esąs gy
vas, nepatvirtinęs nei vienos 
mirties bausmės ištarmės. 

Revoliucijinis teismas, gali
ma sakyti, Dzunkovskį patei
sino. Nes nusprendė jį inter
nuoti bolševikų stovyklon ir 
ten palaikyti, kol Rusijoje pa
sibaigsianti civilė karė. 

Sako, tegu jie raštu paduoda 
savo reikalavimus. 

New York, rugp. 28. — Tni-
ted States Steel korporacijos-
direktorių tarybos pirminin
kas Cfary užvakar atsisakė pa
simatyti su Amalgamated As-
sociation of Iron and Steel 
AVorkers organizuotu komite
tu, kurio priešakyje buvo Fitz-
patrick iš Chicagos. 

Darbo komitetas norėjo pasi
matyti asmeniškai su tos plie-.. 
no korporacijos galva r e i k ^ s 
didesnio užmokesčio daNrbinin 
kams. y. 

Bet Gary per savo sekWto-
rių darbo komitetui pranešė, 
kad jei darbininkai turi ko
kius nors reikalavimus, tegu 
paduoda juos raštu. Tuomet 
korporacijos viršininkai ap
tars ir praneš viešai savo nuo
sprendį. 

Bet asmeniškai matyties ir 
kalbėties Gary visai nereikar 
laująs. 

ARGO DARBININKAI 
SUGRYŽĘ DARBAN. 

Iš Argo, 111., pranešama, kad 
2,200 darbininkų, katrie ilgas 
laikas streikavo Corn Products 
Refining Co. įstaigose, nubal
savo sugryžti darban. 

Darbininkai sutiko priimti 
kompanijos pasiūlymą — j 
daugiau už darbą valandoje. 

Sakoma, Itad kompanija tu 
5c. darbininkams siulusi pi$ 
streiką. Bet darbininkai nei 
tikę. Darbininkai reikalavę J 
lis kartus daugiau. 

(Apie tą rašoma The Cbi 
go Daily News rugp. 26). 
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kaip ištekliaus yra iki valiai, 
tai jau tikrajam pasišventi
mui nebelieka vietos. O 
kaip pamatinio pasišventimo 
nėra, tai jau nė jokio pasi-

TERMS OF suBscRipnoN šventimo nėra. O kaip pasi-
one Year $5.00 šventinio nėra, tai vietoje tik
si* Montbs $3.00 r o s a l lklėtojos, vietoje moti-
Ttrarsday's Eriition $2.00 . v . #v . . , 

niskos mokytojos įsema tikras 
pamotės tipas. Vadinasi, by tik 
diena prabėgtų, by tik kuo-

LIETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS \ greičiausiai atmetus, by tik 
nusikračius. Gi kokios pasek
mės iš tokio mokinimo ? — Tai 
kas čia joms galvoje. — Žo
džiu, išsidirba toksai nieko 

Lietuvai Reikia Aukso. 
Pinigai be vertės. 
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tojos elgimosi būdu, tai veik 

-DRAUGAS" PUBLISHINGCO. j n ž t ė m ė j ę t* taip, nekart*, la-
1800 W. 46 thSt . , Chicago, lll.jbai isivyrulavusj kkI dont ca-

Telefonas MtKiniey 6114 r e>^ pradeda išpradžių pame-
lllllllllllllllilllillillliillllililliiilllllii i'jf.lžioti, toliau jau ir visai ak 

— ; lai sekti. Na, ir kas iš to.'— 
Tai mat, vietoje tikro išauklė
jimo, išeina toksai neaiškus, o 
tankiai net ir pavojingas " I 
dont care*'. 

F r i e tokio abejutiškumo — 
tokio " I dont ca re" daveda 
netik stoka pasišventimo, bet 
ir stoka tikrojo mokinime pa
mato, būtent tikybos stoka, 
ar, geriau sakant, išmetimas 
tikvbos iš kasdieninės moki-

V iešo>ios niokvklos vra tai i T"-
• , / . nimo programos. Kaip nėra 

valdžios įstaiga. Vadinasi, L. į ^ lr doTQS m o k s i e , tai 
valdžia ruošia, užlaiko bei ap. 1 . ^ t į k r o t a K f l i p ^ 
žiuri visus viešinu mokvkluL-, . 4 • , . , VBt . 

fcr . . * tikro pamato, tai nėra ant ko 
namus, zauhu.u, . n n » k i u s : a ; > . | p . i s i l v u i t i : p a j u n t j p r i e S s a v > , 
moka visus valdininkus. «r- , H H l n g n c ! tūstum*. — TnStmiui 
ba v^Kjus. v.sus mokytojus l a n t t u š t n i i Į o s h . v i s U a s t u ž t u l 
be. mokytojas, kaip kame r u - t ' ^ T u o m e < ^ -^ u ž v i e š p a t a u . 
ir knvgas mokiniams dvkai > • . . . , . „ ,, 

• e • 'ja I dont eare . 
duoda. 

J is ar ji nepaiso apie savo 

Viešos Mokyklos. 

i 

Pažvelgus net nuostabumą-' 
ima. Klausi savęs, iš kur ta-1 

geradarystė, kaip čia tas vis
kas dvkai pastatoma, užlaiko- j 

*» i»a, apmokama ? Patirinė- į 
jus giliau pamatome, kad ėia ' 
už clyka. nieko nedaroma, (r 
pastatymą ir užlaikymą, ir j 
pataisymą ir algų apmokėji
mą mes visi apmokame. įvai
rus mokesčiai nuo nuimi' 
savininku eina valdžios bei I 
mokyklų ar jau ligoninių pa-1 
laikvmui. Visos viešosios istai-! 

; gos yra iŠ visuomenė: 
kesėių užlaikomos. 

Bet vistiek, ar naudojiesi to-. 
mis mokyklomis ar ne, jokių : j u l j n a 

tėvus, ka eia bekalbėsi apie ki
tu., žmones, nepaiso apie savo 
priedermes, nepaiso apie savo 
tautos reikalus, apie Tėvynę, 
nes Tėvynės dažniausiai nė ne
žino. Tuomet iš abejutiškumo 
metasi i kita pusę, t.y. neapy
kantą. Ir taip ima neužkęsti 
savo tėvų, savųjų, savo tau
tos, net savo tikėjimo; žodžiu, 
viso to neužkenčia, kas yra 
tikrai gera ir puiku ir patogu, 
nes vis tai jam yra svetima 

priešinga, užtai jį ir erzina, 
prie neapykantos varo. Tatai 
neretai ir išeina ir iš paties 

josios gyvenimo,, ga-
I dont care", užpe-

atskirų mokesčių mokėti j a u | ^ . t v t a > m . t gyvybės neapykan-
nereikia. Tatai, iŠ to žvilgsnio Ij., 
nekurie ir sako: "Kam man 
dar savas mokyklas atskirai 
nalaikyti — mokėti, ar negali 
-.pkakti ir viešos mokyklos 

mano vaikų auklėjimui.' Juk 
ir viešose mokyklose visgi 1110-
k , , ina. 

Taip mokina. Negalima sa
kyti, kad nemokina. Tenai iš
mokina ir angliškos kalbos ir 
gramatikos, ir Suvienytų Vai-

Z stijų istorijos, ir aritmetikos 
I ir, šiek tiek hygienos ir geo

grafijos; žodžiu, duos tau pra
dinį mokslą, bet tėmyk ge
rai. Duos tiktai mokslą. \ a , 
ir daugiau nieko. Vadina -

Rimtai prisižiūrėjus i viešų
jų mokyklų mokinimo būdą ir 

I to mokinimo pasekmes bei 
i vaisius, tai nenoromis išvysta-
! ine, kad tie vaisiai maždaug y-
ra panašus i čia nupieštuo
sius. Vra apgailėtini — apver
ktini. 

Tatai matydami tą aiškiai 
katalikai, net ir nekurios sek
tos, kaip va Luteriai ir Epis-
kopalai, nors ir gautų uždyką, 
kaip sakoma, viešąsias mokyk
las, bet nors ir su didžiu pasi
šventimu, steigia savas, ku
riose netik mokinama, bet ir 

•t, Slavina žmogaus atminti a l l k * J a ™ > k ^ k a i P D o r s
 (

iž; 
, • 4 4 • , * i vengus to nelaimingoj© I 
bei protą;, na, tai jau ir viskas. f ,, ° ' Viešųjų mokyklų tikslas yra 
vien tik mokyti, o ne auklėti. 
Kad ir mokvti ir auklėti, rei-

dont care 
Mes, lietuviai, turime d vigu 

bą priežastį steigti, remti sa-
- kalingas vra būtinai pasi- v a s mokyklas, labiausiai siųs-

šventunas. Prie pasišventimo I t l s a v o vaikučius i jąsias. Nes 
kantrvbė ir jau paties m o . | tik savose mokyklose vaiku-
kvtojo bei mokvtojos nuola t i - j č i a i ižmoks, sale pasaulinio 
nis doroje ir auklėjimo dva-; m o k s i o > t i k v b o s ivdoros, pažins 
šioje lavinimasis. Dievą, P a z m s fcaT* P^ians ir 

\ rieiųjų mokyklų mokytojos s a r o &&**** **& torų ir link 
to pasišventimo neturi. Daž- žmonijos, 
niausiai josios mokytojauja Tatai viešos mokyklos nors 
del derlingo.- algos, nes tokios jau ir apmokėtos, visgi mums 
viešų mokyklų mokytojos ge
rokai yra apmokamos. Jos da-
sivaro net iki pusantro šimto iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiitnuii 
dolierių mėnesiui. Tatai pi*1 PIRKITE K A R i S TAUPY 
niginis uždarbis tankiausiai MO ŽENKLELIUS (W.6.S.)< 
jasaas u traukia n palaido. 0 tt!8JinwaWBU^MKW!!„KI4S!Ktt!MW 

Yra žinių, kad menka karvė 
mūsų tėvynėje perkama už 
1500 rublių, o vidutinis arklys 
už 3000, mastas drobės už 50 
rublių. Tat reiškia, kad pinigų 
Lietuvoje yra daug, o gyvulių 
ir reikmenų maža. Po Lietuvą 
daugiausia vaikščioja svetimi 
pinigai, vadinami rubliais. Yra 
senų caro rublių, likusių iš 1915 
metų ir seiliaus. Yra Kerenskio 
išleistų rublių patekusių į Lie
tuva, su grįžtančiais pabėgė
liais ir su bolševikais. Yra ir 
vokiečių pridirbtų rublių, išlei
stų generolo Hindenburgo įsa
kymais tuo laiku, kada jis val
dė mųs tėvyne- Tie rubliai va
dinasi Oberosto rubliais. 

Visi tie rubliai yra poperi-
niai. Jų užpakalyje nėra aukso. 
Poperiniai pinigai turi vertę 
tik tuomet, kuomet juos išlei
džiančioj! valdžia turi aukso ir 
apsiima už poperinį pinigą 
duoti aukso kiek ant tos pope-
ros parašyta. Nesant caro nei 
Kerenskio nėra iš ko reikalau
ti, kad duotu aukso už rusiškus 
rublius. Vokiečių auksas tenka 
talkininkams už pralaimėtą 
kare, tai nėra iš ko gauti aukso 
už Hindenburgo arba Oberosto 
rublius. 

Lietuvos respublika jau su 
tarė, kad jos pinigai vadinsis 
auksinais ir kad kiekvienas 
auksinas dalinsis į šimtą dalių 
vadinamų skatikais. Bet mųs 
respublika neturi aukso, todėl 
ji nei nedaro sav0 naujų pini-
gų.Tat yra labai protinga.Palei 
sti į žmones poperinį pinigą 
neturint tiek aukso, kiefc pini
gas reiškia, yra vien tik gaiši
nimas pojieros ir apgaudinėji
mas žmonių. 

Viskas butų gerai, jei tauta 
galėtų apsieiti be pinigo, l>et ji 
negali. Tai-gi didelis mųs tau
tos rūpestis yra gauti aukso. 

Darykim auksą iš javų. 

Iš žemės jo iškasti negalime, 
nes mųs žemėje nėra. Tai-gi 
mums lieka tik du budai: arba 
pasiskolinti, arba įgyti parduo
dant už auksą tuos daiktus, ku
rių turime daugiau negu patys 
suvartojame. 

Gavome tikrų žinių, kad 1919 
metų vasarą javai labai užde
rėjo Lietuvoje. Jų turėsime 
daugiau negu patys suvalgysi-
me. Kaimynai, ypač vokiečiai, 
griebs mųs javus. Vokietijoje ! 
taip-gi yra daug rusiškų rublių į 
ir kitokių poperinių pinigų. 
Juos vokiečiai norės išmainy
ti ant lietuviškų grudų. Dauge
lis žmonių Lietuvoje nesupras 
vokiečių gudrybės ir ims pope
rinį us pinigus už javus. 

Tai-gi Lietuvos valdžia šįmet 
turėtų pati supirkti visus par
duodamus javus ir juos par
duoti i užrubeži vistiek kam bi-

le už auksą. Tokiu būdu Lietu
vos respublika 1920 metais jau 
galėtų išleisti tikrų auksinu 
tiek, kiek vertas šių metų der
lius. Taip darant per keletą 
metų galėtų Lietuvos respubli
kos ižde susidaryti tiek aukso, 
kiek jo reikia, kad mųs tėvynės 
pinigas t arėtų savo vertę. 

Imant Lietuvos gyventojų 
skaičių 6 milijonus ir skaitant 
200 auksinų kiekvienam išeina, 
kad Lietuvoje bėgiojančių žmo
nėse pinigų turėtų būti 1 mili
jardas ir 2(X) milijonų auksinų. 
Pradžiai tegu užtektų milijar
do auksinų. Vienų metų der
lius to nepadarys. Gerai jei per 
10 metu tiek sukrautume. 

Paskola. 
Tnomtarpu piniginė apyvar

ta turėtų susidaryti jau dabar. 
Todėl neapsieisime be pasko
los. Amerika jau paskolino su 
viršum 18 milijonų dolierių, t. 
y. apie 100 milijonų auksinų, 
bet ne auksu, tik karės reikme
nimis. Už tuos reikmenis turė
sime kada nors grąžinti Ame
rikai auksą. Turime rimtai rū
pintis iš kur jo gausime. 

Amerikos dolieris, nors ant 
poperos rašytas, yra auksinis, 
nes karės metu j Ameriką su
plaukė du trečdaliu viso aukso 
esančio ant žemės. Tai-gi do-
lierį visuomet galima pakeisd 
auksu. Jeigu Lietuvos iždas 
Vilniuje, ar Kaune, turėtų už
rakinęs 100 milijonų poperinių. 
dolierių, tai tas butų vistiek ką 
turėti 400 tūkstančių svaių 
aukso. 

Dolieris yra 250 dalis svaro 
aukso, o lietuviškas auksinas 
vra tūkstantinė dalis svaro 
aukso. Turini 400 tūkstančių 
svarų aukso, galima leisti ne 
vien 400 milijonų auksinų, ber 
dar pridėti ll>5 milijonus vir
šaus, nes poperiniai pinigai ne-
smunka, kuomet ju vra išleista 
tik trečdalis daugiau negu tak
so guli viešpatijos ižde. 

Pusė milijono lietuvių ^ a t 
sižadėjusių tėvynės ir gyve
nančių Amerikoje negali pa
skolinti Lietuvai 100 milijonų 
dolierių, nes tat išeitų po 200 
dolierių nuo galvos, arba po 
1000 dolierių nuo šeimvnos. 
Bvt mes, amerikiečiai lietuviai, 
galėtume paskolinti penkis syk 
mažiau, t. y. apie 20 milijonų 
dolierių. 

Lietuvos valdžia, užrakinusi 
juos į savo iždą galėtų išleisti 
120 milijonų auksinų, kurie tu
rėtų tikro auksinio pinigo ver
tę. Jeigu šių metų derlius butų 
vertas tiek pat, kiek amerikinė 
paskola, tai Lietuvos pinigynas 
turėtų 240 milijonų auksinų. 
Tai butų ketvirta dalis to kas 
reikia turtingai tautai, bet tai 
butų laiminga, protingai su
tvarkyta pradžia. 

Kun, Pr. Bučys. 
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j $V. KAZIMIERO AKADEMIJA j 
I 2601 W. Marąuette Road, i Chicago, 111. i 

' — ~ ~ • " ^ 

i Tinkamiausia Mokykla Lietuvaitėms | 
1 Apart High School ir Dailės bus šįmet mokinama Business Course | 
I Mokslo metas prasidės Rugsėjo 2 d., 1919 m. | 
5 L)el platesnių žinių kreipkitės prie Motinos Viršininkės: = 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LENKŲ DARBAI 

neužtektinoš nenaudingos. 

GedraiČiai. Malėtų apskr. 
Giedraičiuose lenkai labai 
smarkus: žmones linksmina. 
Liepos mėn. 6 d. surengė ne
girdėtų, neregėtų šventę. Su
rinko iš visų pakraščių žmo
nes, vįsus pakampius baltomis 
puoštėmis išdabino, parsikvie
tė iš kaž-kur gerą skaičių agi-
tatorii} ir paskelbi Žmonėms--
urbi dt oifei, kad dabar Lietu
vos valdžia su lenkų valdžia 
padarę es{j amžiną unijųP kad 
Lietuvos nepriklausomybę 
jau busiu po galam, kad da
bar jau Lietuvos ir Lenkijos 
amžinai uebeperskirsią/ Žmo
nės klauso ir dyvijas kaip čia 
busią l Svįetrskių pamokslų 
metu vieni tylį, nieko nesako, 

tikti iš inercijos prie kaktos 
rankų prideda, garbina ponu) 
nebuvėlę Unijų, treti, skepti
kai, šypsosi, ir-gi nieko nesa
kydami. Taip toji šventė ir 
pasibaigė. 

Po šventei padėtis nė kiek ne 
pakitėjo. Legioninkai kaip 
plėšė žmones taip ir plėšia, 
kaip grobė žmonių turtą taip 
ir tebegrobia. Pavyzdžiui, su
galvota naujas įeigų šaltinis. 
Jei žmogus turi kokią puspurę 
grudų—nori ją suvalgyti. 0 
kad ąauti ją sumalti, reikia 
gattfi leidimų. 0 uz leidimą 
reikia mokėti. Iv mokama po 
3, po 10 rub., o ne tai ir po 
tris dešimtis. Tuo labiau, kad 
už leidimų davimą jokios tak 
sos nėra, i r ima už juos, kiek 
kokia dvasia įkvepia. 

Kratos nesiliauja. Fav. Pa* 
ežerių kaime pas Antaną Mar
cinkevičių kgioninkai rado 

^intar iamą" sidabro laikrodį 
ir dar labiau " į t a r i amus" 400 
rublių (pas jo švogerį čia pat 
viešėjusį Bedulskį ir gi apie 
400 rub.) '— ir tuoj ta turtą 
areštavo. Kitame kaime rado 
du " į t a r i amu" arkliu — areš
tavo ir kiek pavažiavę "ka
linius1 ' pardavė. O Giedra i-
činos kartais esti legioninkai, 
pamato einantį žmogų su nau 
jais drabužiais; nauji drabu
žiai ir gi dažnai esti "į taria
m i " — nuvelka žiponą legio
ninkai, ir dar "š į - tą" numau
na — ir gali sveikas keliauti 
beveik, kaip Adomas Rojuje. 
Tokie atsilikimai Giedraičiuo
se paprastas reikalas. 

Buvo ir tokių dalykų. Len
kai iš kaž kur atgabeno mie
žių, kuriuos dalijo žmonėms, 
tik po 50 rublių paimdami už 
pūdų. Bet deja, miežių gavo 
vis tiktai dvarponiai ir turtin
gieji ir pora žydelių, bėdnuo-
menė gi beveik nieko nėra 
gavusi. Tokia padėtis žmones 
nelabai linksmina. Ypač, iš 
kaž kur pasklydo gandas, kad 
Sirvintuose Lietuvių valdžia 
dalinusi miežius po 12 rub. už 
pūdą. Oia žmonės visai pasi
šiaušė. Net sulenkėjusieji, ku
rie pirma taip laukė* "savų
jų", "legioninkų", dabar kei
kia, sakydami, kad legionin
kai esą tikri čigonai, pikčiau 
bolševikų. Dabar net lenkinin
kai laukia " t a rybos" atei
nant. 

Dabar legioninkai, nors da 
vis rengiasi eiti lietuvių "kul
tų", tačiau irgi pradeda šiauše 
tis. J ie galvoja, kad jiems 
nesą ko čia daryti, kad jie 
nežiną už kn kariauti. Ypač 
kad su legioninkais jų vy
riausybė elgiasi nelabai mei
liai... Tik legioninkai sutvėri
mai labai tamsus, neturi jokio 
supratimo apie politinę pa
dėtį ir abelnai jokio susipra 
timo. 

Bell B System 

"Kalbėtojas turi aiškiau kalbėti negu rašyto

jas rašyti, užtat, kad reikšmė turi būti pa

gauta tuojaus" taip sako gerai žinomas au

torius. 

Tas sakmys ypačiai labai tinka per telefoną 
kalbantiems, užtat, kad klausantis negali 
matyti jo veido išreiškimų. Jis turi spręsti 
iš jo balso. 

• 

Kalbant per telefoną geriausi rezultatai gau
nami kuomet yra kalbama įšlengvo ir aiš
kiai su lupomis arti, bet nepaliečiant tele
foną. 

CHICAGO TELEPHONE C0MPANY 

ggy??:^?^?^ 

LENKŲ KULTŪRA ŠIRVIN 
TUOSE. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 
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Legionai įsiveržė į Šįrvin-
tus nakaiišku būdu. Kai mu-
sų kamendantas turėjo nema
ža jiegti, lenkai tik ateidavo 
paerzinti lietuviu. O kai pa
tyrė, jog mūsų kariuomenės 
dauguma išėjo į fronttj. jie 
tuojau įsiveržė į miestelį, su
ėmė mūsų kamendantjj (na
mie), nuginklavo jį ir Ūglio] 
nesugrąžino ginklo. Dabar 
pradėjo savo kultūra platinti. 
Komendantas porucikas lenku 
Furliug'as atinidinėjo lietu

viams arklius ir pardavinėjo 
lenkams. Nuo lietuvių iš Vilei-
kiškės dvaro Zimkienės paėmė 
visą avižų sėklą. Paskui paė
mė veršį ir davė tik 100 m., 
— o veršis šiandien vertas 
700 rub. Už avižas nieko nemo
kėjo. Lenkų kareiviai pirma 
dieną, Sekminių nuėję pas u-
pę, kur lieptas, ir įmonės daž
nai vaikščioja, mėtė bombas 
ir nuogi gaudė žuvis. Mergos 
pasileidėlės stovėjo ant kranto., 
o jie nuogi iš vandens išlipdi-
nėjo prįe jų ir davinėjo žuvų. 

6 liepos d, Širvintų knkaį 
minėjo Lubhno unijos sukak
tuves. Lenkui reikalavo nu c 

kunigu, idant butų pamaldos 
tam tikslui. Apylinkės kunigai 
neprisiėmė, tik Širvintiškai 
sutiko. Mūsų žmonės tik nori 
duonos, jiem vis tiek, kas bius. 
Kiti nori žemės. Lenku reika
lais susirūpinę tik dvarpo
niai ir kaikurie pasiturintieji. 
Nors lenkai iš Vilniaus siunčia 

|Cia visokių savo instruktorių, 
kaip antai Stakauską, kuris 
platina vkšai per susirinki
mus . proklamacijas, tačiau 
žmonės, matydami, jog toaj 
duonos negauna, nelabai lim
pa prie jų. 

" L i e t u v a " Išbūna*. 

> 

ATSIj 
AM] 

Mes,| 
reiviai, 
tame si 
d., šių 
pijos 
ave., p^ 
ganėių 
mą kai 
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rėmų, 
daini ii 
laisve. 
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Lieti] 
tyt, su 
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Tod« 
reiviai, 
atsišai 
tuvius 
jūreivi] 
pos ka 
prispal 
Mes n; 
tinęs pi 
sų vieij 
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Kitoj 
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A T S I Š A U K I M A S Į VISUS 
A M E R I K O S L I E T U V I U S 

K A R E I V I U S . 

\le:<, Amerikos lietuviai ka
reiviai, Rochester, N. Y., laiky
tame susirinkime rugpjūčio 18 
d., siu metų, Šv. J u r g i o para
pijos svetainėje, ant Ihnlson 
a ve., po apsvars tymui savo bė
gančiu reikalų, pakelėm klausi 
mą kaslink dabart inio Lietu
vos padėjimo ir mus brolių ka
reivių, kurie lieja kraują, gin
dami nuo užpuolikų Lietuvos 
laisvę. 

Lietuvos priešai lenkai, ma
tyt, su visa savo jėga užsimo
jo ant Lietuvos, jaunos demo
krat inės valstybės. Lenkai, iš-
terioję, išžu/lę, išgėdinę Lietu
vos piliečius tikisi laimėti ir 
tokiu buchi pavergti amžinai 
po savo autokrat in iu , jungu 
mušu tėvus, brolius ir sesutes. 

Todėl mes, Roehesterio ka
reiviai, vienbalsiai nutarėme 
atsišaukti i visus Amerikos i»e-
tuvius ofieierus, kareivius ir 
jūreivius, šioje didžioje Kum
pos karėje kariavusius prieš 
pr ispaudėjus mažųjų tautų. 
Mes narsiai s tatėme savo kiū
tinės prieš priešą ir daug mū
sų viengenčių paguldė savo 
galvas kovoje už lvgvbe visu 
gyvuojančių tautų. 

Kitos tautos jau laisvos. Bet 
mus brangi tėvų žemė, kur tiek 
vargo, bado iškentėjo ir gyvas
čių paaukojo, dar vis yra te-
riojama. 

Tat-gi4>roliai kareiviai, sto
kime už tėvu sali ir ruoškimės 
su ginklu rankoje padėti mųs 
broliams nugalėti priešus. 

Atsiliepkit Amerikos lieui-
viai oik-icrai, kareiviai! W\-
bartinis momentas Lietuvos 
t r a svarbus. SuŠaukim karei
viu susivažiavimą del bendro' 
rengimosi. IŠneškim rezoliuci
ją, darykim spaudimą į JSuv. 
Vai. valdžią per mus atstovy
be, kad leistų mums plaukti ir 
padėt i broliams kovoti su Lie
tuvos užpuolikais. 

Kiekvienos Amerikos lietu
vių kolonijos kareiviai šaukit 
susirinkimus, išneškit rezoliu
cijas ir siųskit prezidentui 
VVilsonui, senatoriams ir kou-
gresnionams, reikalaudami pri
pažinti Lietuvos neprigulmv-

Tegul šis Koeliesteriečių Ka
reivių atsišaukimas per laik
raščius neaplenkia nei vieno 
lietuvio, tarnavusio šioje karė
je, nes mūsų atėjo eilė. 

Mes, l iocbesterio lietuviai 
kareiviai, t ikrai pasitikim, kati 
šis mūsų atsišaukimas prisi
dės prie išliuosavimo niusų tė
vų šalies. 

Lai tivvuoja Amerikos lai s-
vės šal is! Lai gyvuoja Lietu
vos demokratinė respublika! 

Valdyba: 
Stasys Klimaitis. pirm., 
Vincas Uzdila, ižd., 
Petras Berenskas, sekr. 

CLZVELAND, OHIO 

Vakaras. 

Dar orams nevisai atvėsus, 
j au clevelandiečiai su visomis 
pastangomis pradeda rengti 
naiUiiiiikus vakarus. F i r m a i 
toks vaka i a s bu? rugpjūčio o i 
d. J į rengia Katal ikų Dtaugi-
jų Sąryšis. Vakaro tikskis -*• 
bus agitacija1 del įgijimo nno-
savios svetainės. Čia jau nuo 
senai yra susitvėrus vadinama 
Lie t in iu Salės Bendrovė. Nilo 
tio vakaro gal priklausys ir 
^tat^ma* svetainei J e i eleve> 
landieeiai lietuviai pasirodys 
duosnir- ir sudės reikalingą 
^ U T Į pi^ig'i *zi z-i^^x i i i 

Naujų Metų susilaukti naujos 
svetainės, kur i clevelandie-
čiams ta ip reikalinga, kad il
giau jau ir laukti negalima. Gi 
tas lengvai galima atsiekti, jei 
tik visi parems šį svarbų rei* 
kalą. 

Vakaro p rogramas bus įvai
rus. L. Vyčių 25 kp. sulos juo
kingą komediją, " B r a n g u s 
Dangus ." Dalvvaus L. Vyčiu, 
Teatral iškas ir Varpo chorai. 
Kalbės naujas advokatas, o 
prie to bus ir kiti įvairumai. 

Vakaras bus, kaip jau minė
jau, rugpjūčio 31 d., Acme 
svetainėje, 2416 K. 9th St. Pra
džia (> vai. vakare. PageidauJa
nui, kad lietuviai paremtų šį 
vakarą, pirkdami Salės Ben
drovės šėrus. 

Jaunimui Žinotina. 
L. Vyčių 23 kp. 5-ti metai 

kaip gyvuoja. Tur i sutraukus 
luinažą skaitlių jaunimo, bet 
dar daug mergaičių ir vaikinų 
nepriklauso, gi jaunimas, šioje 
valandoje niekur nepriklausy
damas, mažai ką gali nuveikti . 
Todel-gi kviečiame vietos jau
nimą prigulėti pr ie L. Vyčių 25 
kp., o čia kiekvienas ras darbo, 
naudingo sau ir reikalingo tau
tai. 

L. Vyčių 25 kp. neužilgo pra
das rengties prie iškilmingo o 
metų gyvavimo paminėjimo. 
Stengsis pastatyti scenoje isto
rišką veikalą; padidinti chorą. 

* t. ' _i t. 

Kadangi vvčiu uždavinvs vra 
tarnaut i tautai ir Bažnyčiai, 
todel-gi katalikiškas jaunimas 
turėtų prigulėti prie jaunimo 
organizacijos. 

Susirinkimas J,. Vyrių 25 kp. 
bus rugsėjo 'A d., Povilansko 
svetainėje, 2452 St. Clair a ve., 
7:30 vai. vakare. Kviečiu ne
prigulintį jaunimą pris irašyt i 
prie L. Vyčių 25 kp. 

M. J . Š. 

Katal ikų Vienybę, Federaciją 
ir t t . Kolonijos, kurios netur i 
Ka t . Vienybės skyrių, gali 
kviesti delegatą išduoti rapor
tą iŠ Federacijos seimo. Tegul 
veikėjai tų kolonijų susitarę 
susineša su Katal ikų Vienybės 
Centro raštininku. Čia mintyje 
turiu ir toliaus nuo Chicagos 
kolonijas, nes Katal ikų Vieny
bė v ra del visos Illinois valsti-
jos. 

Nevisi Kat. Vienvbės skvriai 
prisidėjo prie padengimo 
delegato kelionės lėšų, o 
organizacija negali ilgai 
būti delegatui skolinga. 
Tai-gi neprisidėję skyriai pasi
rūpinkit kogreičiausia paskirt i 
nors kiek padengimui kelionės 
1 . v esu. 

ivasžin ar tai dėlto, kad pra
džia visados sunki, a r tai koks 
pas lietuvius katalikus neran
gumas. Vis dar Katalikų V'w~ 
11 y bė s (> rga n izac i j o j e i įega Urna 
prieiti prie pilnos tvarkos. O 
gal skvriai nenori klausvti 
Centro. ' Kiek kartų Centras 
reikalavo skyrių, kad sumokė-
tų nuo draugijų jam prideramą 
mokesti, o skvriai neatsiliepia. 
Nors dabar paklausykit. Je igu 
valdybos kaltė, tai pasirūpin
kite veiklesnę išrinkti. Taippat 
skyriai tegul priduoda Centrui, 
kiek draugijų prie skyrių pri
klauso ir kiek kožna draugi ja 
gali turėti maždaug narių. 

š ia i s svarbiais mūsų tautai 
laikais Kat. Vienybė turi be
galės daug reikalų. Kad visus 
apdirbti , reikia smarkesnio 
veikimo. Per trumpą gyvavimą 
ši organizacija yra daug darbų 
nuveikus, o ateityje, kuomet .ji 
st ipresnė bus, galės daug (lan
giau nuveikti! Užtat subruz-
kime. 

Jus galite siųsti dabar maistą, ir drabužius 
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon 

r 

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai. 

Yra du būdu siusti pagelbą. J Ų S galite sutaisyt i savo siuntini a rba pirkt i bile vieną visokeriopos 
kombinaci jos , kuriuos y ra pagaminusi Amer ikos Lietuviu P ramonės Bendrovė ir ji juos pasius sulyg jusu 
nurodymo. 

E 

.Jeigu norėtumėte sužinoti kai]) patiems su
pakuoti maistą ir drabužius i siuntini ir no-
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovė pris tatytų jusu giminėms ir drau
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že
miau paduotą kuponą:— 

Jeigu jųs norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
ti siuntini daugiausiai reikalingo maisto, ku
ris yra jau supakuotas, ir kurį pr is ta tys i bi
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos P ra 
monės Bendrovė, išpildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą:— 

Lithuanian-American Trading Co., 
6 West 48th St., New York City 

i \ 

M dl Gurkite prisiųsti man pilna paaiškinimą apie siuntimų pa geibo s į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa
klausimas paaiškinimu duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokiu pareigų. 

S 
E 
= 

Vardas 

(iatvėb adresas 

Miestas ir Valsl ija 

•m-m y 

r (Javus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pas iųs tas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
= Lithuanian-American Trading Co., = 
| 6 Wes t 48th St., New York City | 
^Illlllllllllllllllllllllllfilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllff SIIIlltlSlIIilllllilllllllllliailiIEIIIIIEhIIIfllIIIIIIIIEli(IIIIIIIIIflSIItlIIIIIIIIIIIBIIIIIIllllllllllllll!IIIIIIIIII!IllllllUliF 
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DETROIT, MICH. 

L. Vyčių 79 kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 2 d., 7:30 
vai. vakare, paprastoje svetai
nėje. Kviečiame atsi lankyti vi
sus narius, nes tai bus mėnė-
>inis kp. susir inkimas; reikės 
apsvarstyt i daug svarbių rei
kalų. 

Valdyba. 

KATALIKU VIENYBĖS 
REIKALAI. 

L. K. Katalikų Vienybės cen
tras pasiuntė savo delegatę i 
Amerikos Lietuvių R.-K. Fe
deracijos X-ta, seinui. Juomi 
vra Kataliku Vienybės Centro 
pirmininkas, p. M. Mažeika. 
Būdamas rimtu veikėju, jis mn 
sų organizaciją t inkamai atsto
vaus tame seime. 

M. Mažeika, delegatas, sugrį
žęs is Federacijos seimo iš
duos savo rapor te no vien Kat . 
Vienybės Centro susirinkimo, 
bet taippat ir skyriams. Sky
riai tegul pas i rūpina su svetai
ne ir diena, kuomet šis delega
tas galėtų savo raportą išduoti. 
JDel geresnės tvarkos, išvengi
mui dviejų skyrių rengiamosi 
ant vienos dienos ir del delega
to žiuioi, tkyrių valdybos ma
lonės p rane i t i Centro raštinin
kui apie paskirta, diena.-

Pasiklausyti rapor to skyriai 
gali leisti ir publiką, nes mūsų 
organizacijų veikimuose nėra 
nieko slapto. Bet tas yra palik
ta skyriams dary t i pagal jų 
uuoįiuroš. Jzi įjoti, lai knečią 
publiką, jei nenori, tai ne 

P-a^ M, Mažeika *ra it ne* 
paprastas kalbėtojas. Su ra
porte bu* ksrtu ir acįiacij^ ų& 

Centro susi linkime, rugpjū
čio 12 (i., Dievo Apvebdos |>a-
rap. svetainėje, sekantieji as
menys prisidėjo prie padengi
mo delegato kelionės lėšų i Fe
deracijos seimą: 

Bol. Sekleckis ir B. Nemir
toms aukojo po $5.00. 

Po 1 dol.: A. Bacevičių, Pr. 
Zdankus, S. Šimulis, S. š a t -
kauskaitė, M. Benaitė, M. Va-
lanėieuė. 

Vardu Kat. Vienybės, auko
tojams širdingai ačiū. 

REIKALINGOS. 

25 mer-tinti:- del lengva US fabri
ko darbo > i-I i s, :iit<"- pradžiai. (Jo
ni pastovi viola. 
A imTkan Insolutod vVirc S. t a b l o Co. 
»",| \\. 21 SI. Chi<;i!>n. II!. 

Ateinančią žiemą bus Kata
likų Vienybės seimas Cbicago, 
III. Seimas, be abejonės, mu 
vakarais . Tęsis kelis vakarus. 
Organizacija turi daug svar
bių reikalų. Užtai svarbu butų, 
kad skvriai susitvarkytų ir lai-
kvtusi Centro. Tuomet Centrui 

* Ir 

bus lengvinus išduoti atskai
tas-raportus ir žinosime orga
nizacijos tikrą stovį. Tuo pačiu 
laiku sutaupysime nemažai sei
me laiko. 

ltoikulingi leiberiai, darbas pasto
vus. Atsišaukite tuojuus. 
Wcstcrn F d t U'orks 

4115 Ogtlcii Ate . 
CliioHjeo. 

I'aic.škau Juozapo Synkaiib paoi-
naiH'iii iš l.'žvcntii. Turit) labai .svar
bu reikale. Atsigaukit tuojaus j 

"Draugo" AdministriK'ija. 
!8UO W. 16 Str. Chicaeo. 

(P . D.) 

Na, kad pamėgintumėm sa
vo organizaciją kiek paauginti 
iki seimui. Skyrius sutvert i bu
vo sunkiau, negu dabar drau
gijas prie skyrių pr i t raukt i . 
Nors Centras neužilgo paga
mins tam t ikrus laižkna-atsi-
šaukimus i draugijas , teciau 
nežiūrint j tai, varykime agita
ciją, kas kaip galime. Tur i vi
si katalikai susivienyti, idant 
nuveikti daugiau darbo del 
mūsų tautos, kad išaugintume 
visuose katalikuose tautos dis-
eipling, 

, , J < I ii m i > 

Auginkime stipnnJume Ka
talikų Vienybę. Tuomi mes pa
tys sustiprėsinie. Spieskiniės 
viem l)ėu, ten rasime galybę. 

Pr. Zdankus. 
Kat. Vien. Centr. rast., 
1447 Šo. 50th Ąve., 

Cicero, IH. 
ĮĮ»i»" Ii * I 

PIRKITE KARAS TAUPY
MO p c n & s i i u s (w.?.s.) 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda medinis namas ant dvio 

jų pagyvenimų su rakandų krautuve. 
Vieta patogi, 1arpc lietuviu. Apie 
kaina pasiteiraukite pas savininką. 

Dr. O. VAITUSH, 0. D. 
L I E T I VIS AKI\ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pas 
svet imtaučius 

ir mokėti dau
giau. Egzami
nuoju Akis ir 
teisingai pri
renka akinius. 
Jeigu osi ner-
vuotas, skauda 
galva arba gal 
va sukas va
duojant gatve-
kariu, kreivos 
akys arba kiti 
keblumai. Ypatinga doma atkreipia
ma į vaikus einaneius mokyklon. Pa
tarimas dykai. Valandos nuo 11 ryto 
iki 8 vai. Nedėl iomis nuo 9 iki 1 po 
piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties, Oppenheimer krautuve. 

IHI!IIIUHII!HII!!llll!UinillllII!llinil!IICII 
H esi d. 933 So. Ashiand BĮ v. Chirar-

Telefonas Hayrnarket 3544 

DR, A. A. ROTH > 
l;t»st^» gydytoju*: ir cLu'u.*,-«•" 

Specijalistas Moteriškų Vyriskt 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

luiimiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiumimiiimiii' 
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.lolm Siiua. 
1817 W. 47 Str., C'hieago. 

LABAI D I D E L I S 
BARGENAS. 

Parsiduoda 3 lubų augščiu muri
nta namas 6 pagyv. po 4 ir 5 kam
barius labai geroje vietoje ant 
Bridgeporto ,preke $8500.00. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Kuom JO 7, Tel. Central 230 

CMICAGO, HiLTirOlB 

Gjr.: 8112 So. Ualsted Streot 
Telefoną* Yards 2S90 

U • • 'U 

C. \ViHiaius. 
3151 So. Halsted St., C'hieago. 

ANT PARDAVIMO. 
Grocerne geroj vietoj , l ietuviu ir 

svet imtaučių apgyventoje biznis per 
14 metų išdirbtas. 

Parsiduoda iš priežasties ligos. At
sišaukite. 

K. Da&iuuas, 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Kockwell (J999 

CHICAGO, ILL. 
» 

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So Michigan Av« 

Rezidencija 10731 So. Micbigan Av 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir oflao 
Pul lman S4t. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pletvi 
lkl 4; 6 Iki 9 vakare N«d 
9 iki 12. 

Dr. A. R. Bluinentha! D. D. 
AJilŲ SI»i:CJ.»AMSTAS 

Patarimą.*. Dykai 
Ofiso vralandos- nuo 9 ii ryto iki 
9 vai. vakare. Nedaliomis 9 iki 11 
i«4i» S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Roulevard (5487 

i 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojos. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 S<~». n**-•*» 1 ^J. . r*>! 
Kalba lieiuvibkai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Canal 4367 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7043 

Cicero Office 
4847 VV. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 W, 66-th St. 
Phone Prospect 8586 

if*< 

Į DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

k Telefonas: Yards 723. 
11234 §. 41 Court 

• * • 

Dr. G. M. GLASER 

Cicero, IU. 1 ft^ • •>" -*»- - - - •«« • • • - - •» 

TOTTYOŪO^M GffS?* 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa^ visus aptiekoriurf. 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

'•i-. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

I 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

SU W. WASHINGTON S i KEHg 
Kambarį S 609 

Ttt. Central 5478 

( , ; eeu lmas . 812 W. 33rd S t 
Tel. Yards 4681 

'9 

. 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė M - M S t , Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo 7 ', 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
j 

Telefonas Pul lman 60 & 

DR. W. A. MAJ0R V 
O U l l i U R G A S 

Ofisas 11719 Miehigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Strvlenytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpint) 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
č iame dykai-

GEORGI & VITAK MUSiC CO. 
1540 W . 47tH mX.f Uhicago, 111. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

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

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

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHTRCRGA1 
1757 W. 47th SU Chicago, DX 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeiev 420 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

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

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
m i s nuo & iki 3 vai. vakare. ' 

»« 

m'+imr***—****' 
•p ^_ 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra re ikalau

jami visuomet, jie turi trumpas v a 
landas ir' lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
Į trumpa laika dienomis ar vakarai*, 
už maža ka i ta . SpfrciJaUs sfcrttitt 
mokinimo ant ėru'va.mu f^^%t x£M||-
aų. 

MASTER SCH00L, 
190 N. State Str. 

3^usp. fc^ke Gat. 4 tyboe 

file:///ViHiaius


- r -
D R A U G A S Ketvirtadienis, rugp. 28, 1919 

1 tm m ,m • • i 

MILŽINIŠKAS ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

Prasidės 31 d. Rugp.-August 4 vai. p. p. 
Salėje ir Kieme, 32ras PI. ir Auburn Ave., Chicago 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, rugp. 28 d., 
Šv. Augustinas, syk. dak. 

Penktadienis, rugp. 29 d., 
Šv. Jono Krikštytojo nukirti. 

žudyta vienas poliemonas ir 
vienas civilis žmogus, šaudv-
mosi metu yra buvę 12 polie-
monu. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

26 
Praeitam utarainke, rugpj. 

d. Lai). Sąj. 8 kp. laikė 
Kokiais galais jie ten buvo extrą susirinkimą apkalbėji-

Raud. Kryžiaus, rėmėjų, malo
nėkite ateiti ir pamatyti, kaip 
veikia ir ką nuveikė tie, ku
rie jau yra rėmėjais. Pamaty
site veikimo pasekmes. Visus 
kviečiame atsilankyti. 

Valdyba. 

VYRIAUSYBĖ ĮSTEIGS 
NUOLATINES KRAU

TUVES. 

Tai bus kova prieš pabrangi
mą pragyvenimo. 

susirinkę, tai jau kitas klausi
mas. J is prokurorui žinomas. 
Sako, tasai policmonų mitin-

mui ir sutvarkymui pikniko 
reikalu, kuris įvyks nedėlioj 
rugpj. 31 d. parapijiname dar-

PO VAKACIJŲ. 

f\ 
Iš \Vasbingtono pranešta, 

kad šalies vyriausybė nepa
liaus kovojusi prieš pragyveni
mo pabrangimą. 

Anais laikais vvriausvbė 
pardavinėjo visokį armijos 
maistą per parcel post. Tūks
tančiai žmonių tuo pasinaudo
j a 

Ateityje pastose užsakymai 
nebus priimami. Bet vyriausy
bė didžiuliuose miestuose įs-

-Jtigp- nuolatines savo krautu
ves. Tose krautuvėse be mais
to bus pardavinėjami drabu
žiai, avalinės ir kitokie žmo
nėms reikalingi daiktai. 

Tose krautuvėse taippat žmo
nės galės užsisakyti visokių 
sau daiktų ir per parcel post. 
Nes krautuvėse bus įsteigtos 
pastos substotys. 

Kuomet armijos išteklius 
bus baigiamas pardavinėti, 
tuomet vyriausybė pirks dau
giau Įvairių prekių ir pigiai a-
nas pardavinės žmonėms. 

Karėg departamentas turi la 
bai daugelį kareiviams paga
mintu avaliniu. 
*Tų avalinių porai krautu
me reikalaujama $8.50. Bet 

vyriausybės krautuvėse bus 
galima nusipirkti už $5.50. 

Šiandie vyriausybė turi ant 
rankų dar 35 milijonus svarų 
įvairios mėsos. Ta mėsa bus 
pardavinėjama žmonėms. 

Turi labai daug vilnoniu ir 
medvilnės užklodalu. Turi 

gavimas, peštynės su civiliais že, prie 44 ir Fairfield gatvių. 
ir paskui žmogžudystės — vis Išrinkta darbininkai įstatyta 
tai išta su graftu. tvarkon visas rengimasis. 

Kuopa tikisi, kad kaip 
Brighton Parko, taip ir iš a-
pielinkės lietuviai, užjaučian-
TTeji labdarybei, parems ši 

TRYS VAIKAI SUŽEISTA 
AUTOMOBILIŲ. 

Užvakar pašėlusiai važiuo- pikniką 
janciu automobilistu "atvėsę 
sužeista trys vaikai: Walter 
\Vortli, 15 metu, 251 Xo. Fair-
field ave.: Jolin \Yerle, 7 metų 
2251 \Vest LM.pl.: .John Kelly, 
(>, 5432 So. VYood gat. 

Pirmutiniu du vaiku vargiai 
pagysiu, sako gydytojai. 

Cbieagoje veikia teismas 
vientik pergreito automobi
liais važinėjimo reikalais. Pra
sižengusieji baudžiami pinigi
nėmis pabaudomis. Tad daugo-

Atsilankiusieji piknikan ne
tik galės smagiai laiką pra
leisti ir iki soties pasilinks
minti, bet prisidės prie labda
ringojo darbo ir pagreitinimo 
įsigvti namą mus našlaičiams. 

S-s. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

lis automobilistų yra nepatai- j r j l l s fcvie< 

L. Vyčių 36 kp. susirinki
mas įvyks šiandie, rugpj. 28 
d., 7:30 vai. vakare. Visus na-

iame susi linkti, rei-
:omx}' kės aptarti daug svarbių rei-

Kas kita butų, jei prasižen- [ j<aT 
gnsieji automobilistai 
baudžiami kalėjimu. 

butu 

KOMPANIJŲ ADVOKATŲ 
APSKAITLIAVIMAI. 

u. 
Valdyba. 

EXTRA! EXTRA! 

(Ivvuliu skerdvklu kompa-

Dar $1,000.00 del padegėlių! 
Amalgamated Meat Cutters & 
L- itclier \Vorkmen of Nortb 

Lietuvos Vyčiu Chieagos 
Apskričio choras laike vasaros 
karščių buvo paleistas vaka-
cijoms. Rugpjūčio 22 d. buvo 
sušaukta pirma choro repeti
cija. 

Nors vakaras buvo apsi
niaukęs ir labai panašus į lie
tų, bet, nepaisant to, suvažiavo 
beveik visi seni dainininkai ir 
keletas naujų. 

Tartasi daug apie veikimą 
ateityje. 
P-as A. Pocius pasakė gražią 

prakalbėję, ragindamas visus 
laikvties vienybės, mylėti 
viens kitą; ragino, kad jauni
mas daugiau domos kreiptų į 
daile pats pas i žadėdamas vi
somis pajėgomis dirbti sykiu. 
Visų upa s buvo geras, paki
lus. 

Po susirinkimui pašokta, pa
žaista, padainuota, pasišneku
čiuota ir išsiskirstyta namo. 

JJ. V. C. A. choras perei
tais metais surengė daug gra
žių koncertų. Šįmet žada su
rengti jų irgi. Girdėjau, kad 
šįmet rengiasi prie pastatymo 
scenoj Koraevilio Varpų. Pra
eitais metais tik venas aktas 
to veikalo tapo pastatytas, gi 
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I1'"-' f\"kaiV "««-Ji» Als«:l.u-| A n o f , g i m e t žada pastatyti vis , veika 
l.-r .lavi- pr.ro, yimj skaitline. ^ ^ M a r s h f i e , ( , A y e_ k e t . ; l a , t. y. visus tris aktus. 

daug gerų apatinių marškinių 

mis, kad tu įstaigų darbiniu-
kains daugiau didinama užmo
kestis už maisto kainos kili
mą. 

4. 

Jie sako, kad nuo sausio, 
1918 m., ligi liepos, 1919 m., 
skerdyklų darbininkams už
mokestis padidinta 17 nuos. 
daugiau. (Ji tuo laikotarpiu 
pragyvenimas pabrangęs tik 5 
nuoš. daugiau. 

Darbininkų atstovai nesu
tinka su tokiuo apskaitliavi-
mu. Jie apsiėmė prirodyti tei
sėjui, kad kompanijų advoka-

Mylinčiam dailę jaunimui pa
tartina rašyties į L. Vyčių 
Ch. Apskričio Chorą. 

Voras. 

verge, rugp. 28 d., 8 vai. vaka
re yra kviečiami visi nariai ir 
narės būtinai atsilankyti j 
svarbų susirinkimą, nes bus 
išduotas raportas iš darbo 
konvencijos ir daug kitų svar
bių klausimų del aptarimo. Vi
si padegėliai, kurie pirmiaus 
gavote piningišką pašelpą, ne- žiaus reikalais, rugpj. 20 d., 
pamirškite ateiti ir knygutes kada kalbėjo Dr. Rutkauskas, 
atsinešti, nes dar gausite dau- 'sekantieji aukojo L. Raudona

is NORTH SIDĖS. 

Laike prakalbų L. R. Kry-

ir kitokiu drabužiu. Visa tai ". I tai niekus kalba. 

bus pard.rvineja.ua pigiai _, ^ į į , ^ p A S K O L m o g 
Chicago.je federanai agentai i 

įr vėl užtiko daug sukrauto 
cukraus. Bus parduota žmo
nėms po 11 centų svarui. 

KAMPANIJA PRIEŠ SALIU 
NUS. 

Prokuroras kaltina policiją. 

t 

Chicagoje pradėta smarki 
kampanija prieš saliunus, ka
trie nieko nedaro iš prohibici-
jos įstatymų ir pardavinėja 
svaigalus. Vis daugiau areš
tuojama saliunų savininkų. 

Prokuroras Ifoyne už tą 
kaltina policiją. J is sako, kad 
saliunininkai dažniausia veikia 
su policijos žinia. 

Be kitko prokuroras pas
kelbė, jog saliune, kuriam nu-' gus. 

DOL. 

Juodukas Mac Burkhalter, 
3620 Rhodes ave., gavo gerą 
darbą. Visas vargas, kad netu
rėjo tinkamų avalinių. Tad jis 
nuėjo vienon avalinių krautu-
vėn, ten pasirinko tinkamą po
rą ir su avalinėmis sprūdo per 
duris. 

Bėganti nutvėrė policmonas 
ir suareštavo. 

Teisme juodukas pasakė vi
są teisybę, pažymėdamas apie 
savo vargus. Žadėjo užmokėti, 
kuomet uždirbsiąs. 

Tefsėjas Trude susimylėjo 
matant juoduko atvirumą. Pa
skolino jam 5 dol. užmokėti už 
paimtas avalines. Juodukas pa 
žadėjo teisėjui sugrąžinti pini-

giaus pašelpos. 
Kviečia Administracija: 

Wm. Bognoras, pirm., 
J. P. Parkauskas, rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. artistų vei-
kalo "Žmogžudžiai" prakti
kas įvyks ketverge, rugpj. 28 
J. Visus lošėjus kviečiame su
sirinkti. , > 

Valdyba. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Pranešimas. 
L. Raud. Kryžiaus šelpėjų 

skyrio mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketverge, rugpjūčio 2i 
d., 7:30 valandą vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė
je. Visus širdingai kviečiame 
atsilankyti susirinkiman, nes 
tai bus vienas iš svarbiausių 
susirinkimų. Bus daug ko nau
jo pranešta. Taipgi visi tie, 
kurie dar nepriguli prie L. 

jam Kryžiui: 
A. Pankauskas $10.00. 
Dr. Rutkauskas 5.00 ir J . Ki 

šonas 5.00. 
Po 2 dol.: Dr. Rutkausko su

nūs, kun. Pr. Meškauskas, J . 
Karlikauskas, P. Sriubas. 

Po 1 dol.: K. Balčiūnas, Pr. 
Valaitis, J . (Jerdžiunas, J . Pa
jaujis, P. Valaičiutė, A. Vai-
vadienė, M. Vegenauskaitė, O. 
Kavaliauskaitė, J . Valaitis, J . 
Lebežinskas, P. Gerdžiunas, J . 
Berkelis, M. Andriuškevičius, 
A. Bacevičius, A. Plaučiunas, 
J. Martinkus, P. Gulbinas, K. 
Kišonaitė, V. Pocienė, M. Ba
cevičiūtė, V. Macekonis, P. 
Maksvitis, J . Rimkus, J . Ma
žeika, J . Valatka, J . Guzikaus-
kas, P. Alekna, A. Augaitis, 
J. Martišius, P. Neverauskas ir 
A. Rugienius. 

Smulkiomis $3.80. 
Tiso labo $63.80. 
Visiems aukotojams ir au

kotojoms širdingai ačiū. 
Pr. J . Paliulis, rast. 

Kas ten bus? Ten bus perstatytas - Kau
nas, Vilnius, Nemunas, Žemaičių Kalvarija, 
Liepojus, Šidlava, Seinai, Trakai, Chicaga ir 
Bridgeportas. O kiek ten bus juokų ir visokių 
žaislų, tai jau niekas ir apsakyti negalėtų. 

r 
Gricž puikus benas ir orchestra per visą laiką. Jeigu kas nenorės 

žaislų, tas galės muzikos klausytis. Visi ruoškitės ir pinigus taupykit. At
silankydami netik kad nepragraisit bet dar išgraisit. Jeigu neatsilankysi tai 
buk užtikrintas kad pragraisi. 

Komitetas ir Klebonas. 
IliaSlIlMlM&llIlIHIBHIllIEllIHMIlIH 
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TIESUS PATARNAVIMAS IŠ 

Didmiesčio į Mihvaukee 
The Chicago North Shore 
and Milivaukee Railroad 

Tai Kelias Patarnavimo 
Visi plieno trukiai randasi dabar didmiestij. Limited trukiai su

stoja ant Adams ir YVabash kiekviena valanda nuo 5:37 išryto iki 
11:37 vakare. Pasažieriai i»ali gauti trukius ant sekančiu stacijų: 

Adams ir Wabash 
Randolph ir Wabash 

WiIson ir Broadway 
Viršutiniai trukiai Nortb Sbore Linijo,< Mihvaukej randasi prie 

kiekvieno žinomu kotelių, teatru ir biznio vietų. 

V A L G Y K L O S K A R A I 
Karai su valgykla yra prijungiami prie trukių išeinančiu iš Adams 

ir YVabash Ave., 7:37 išryto, 11:37 ir 5:37 vakare. 

IŠ M ! L W A U K E E 
Viršutiniai trukiai apleidžia Mihvaukee kiekviena valanda nuo 

5:45 iki 9:45 vakare, paskui 11:15 vakare. Chieagos pasažieriai gali 
gauti trukius sekančiose stacijose: 

Wilson ir Broadway 
Randolph ir Wells 

State ir Dearborn 
NORINT GAUTI DAUGIAU INFORMACIJŲ GALITE KREIP

TIS Į BILE ELEVEITORIAUS STACIJĄ, ARBA Į CHICAGO 
TICKET OFISĄ 

66 W. Adams St. Phone Central 8260 
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą". 
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKI KRAUTUVE CHICASOJE 

PBARL OUEBN KONCBRTINA 

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

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
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