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Talkininkai pienuoja 
pasiųsti armiją 

Ungarijon 
Kaip tik nesugriauta Pran

cūzijos valdžia 
TALKININKŲ SUMANY
MAS—PASIŲSTI ARMI

JĄ UNGARIJON. 

Norima apsaugoti nuo bolševi
kų Rumuniją ir Lenkiją. 

Paryžius, liepos 19.—Vyriau
sioji talkininkų taryba taiko< 
konferencijoje, anot laikraščio 
Journal, aptarė intervencijos 
pienus Ungarijoje su tiks] u 
nuo bolševikų apsaugoti Ru
munija ir Lenkija, kurioms 
grūmoja pavojus. 

Taikos konferencijos taryba 
gavo žinių iš Budapešto, jog 
bolševikų armiją palietė visa-
tina demoralizacija. Tos armi
jos dalys iš j vai riti karės l'rorv 
tų sugryžo. Budapestan ir te
nai kelia terorą. Reiškia, t?»i 
armijai trūksta militaiinės 
disciplinos. 

Taippat talkininkai gavę ži
nių, jog visas l ngarijos bolše-
vikizmas yra susispietęs tik 
vienam Budapešte. Valstiečiai 
nepripažįsta bolševikų val
džios ir atsisako sostinėn sių
sti maisto produktus. Del sto
kos maisto bolševikuose paky
la desperacija ir tas trumpina 
jiems viešpatavimo dienas. 

Pirmiau iš Budapešto buvo 
pranešta, jog Belą Kun pra
šalintas iš bolševikiškos val
džios, ir kad Budapešte paki
lęs teroras. 

PRANCŪZIJOS VALDŽIA 
GAUNA VĖJO. 

Turbūt, rezignuos maisto 
ministeris. 

GRAFAS KAROLYI BĖGA 
AMERIKON. 

NUO RUSIJOS PRIGULI 
TAIKA PASAULYJ. 

Paryžius, liepos 19. — Kad 
per truputi, tai Prancūzijos 
ministerių kabinetas, kuriam 
pirmininkauja Clemenceau, 
butų sugriuvęs. 

Parlamentas balsavo pasiti
kėjimo valdžia klausime. Už 
pasitikėjimą paduota 227 bal
sai. (Ii prieš—213 balsų. 

Taigi tik 14 balsų daugiau 
parėmė valdžią. 

Balsavimo klausimas pakįlo 
besvarstant maisto ir visa pra
gyvenimo brangumą. Į parla
mento paklausimus maisto rei
kale atsakinėjo maisto minis
teris Boret. 

Jo atsakinėjimai daugeliui 
atstovų nepatiko. Tad pakelta 
klausimas, ar galima pakęsti 
dabartinę valdžią, ar galima 
pasitikėti dabartiniu ministe
rių kabinetu. 

I r vos-ne-vos išnešta pasiti
kėjimas. 

Toks ' ' pasitikėjimas " — tai 
kaipir nieko. J is nepatinka li
beralų šului Clemenceau. Šis 
po to buvo pranešęs, jogei apie 
tą išreikštą jam "pasitikėji
mą" pagalvosiąs. 

Gi maisto ministeris išreiš
kęs norą rezignuoti. Juk del jo 
vieno buvo pakeltas tas visas 
trukšmas. 

Šiandie jis yra Italijoje. 

Berlynas, liepos 19.—Grafas 
Michael Karolyi, buvęs Unga-
rijos respublikos prezidentas, 
pagaliaus nukeliavęs Italijon 
po kelių mėginimų apleisti 
Ungariją. Iš Italijos jis, sako
ma, keliausiąs Amerikon, anot 
pranešimo iš Viennos. 

Pirm kelių savaičių grafas 
Karolyi buvo pabėgęs Austri-
jon. Bet tenai buvęs suareštuo
tas ir už kelių dienų sugrąžin
tas atgal Ungarijon. 

Pagaliaus grafas su italų 
mi Ii tarini o autoriteto pagelba 
iškeliavęs Italijon. 

Iš ten, kaip sakoma depešo-
je, grafas kuo veikiausiai iške
liausiąs Amerikon. 

Dar pažymima, jog ungarų 
bolševikai jam leidę su savimi 
pasiimti pinigų ir apdraudos 
poperių. 

Grafo praeitis. 
Kuomet'praeitą rudenį tal

kininkai padarė armisticiją su 
Austrija-Ungarija, grafas Mi 
cbael Karolyi, kurs tuomet bu
vo neprigulmingosios ungarų 

• partijos vadas, paskelbė Un
garijoje respubliką. Paskui jis 
paskirtas tos respublikos pre
zidentu, koki no išbuvo ligi 
praeito kovo. 

Tuo metu jis iš užimamos 
vietos rezignavo ir valdžią pa
vedė bolševikams, kurią gal
va buvo žinomas Belą Kun. 

Savo rezignavimo priežastį 
jis padavė, buk nesutinkąs su 
talkininkų taikos konferenci
jos skiriamais Ungarijai rube-
žiais. 

Grafas M. Karolyi 1914 me
tais lankėsi Amerikoje. Ke
liaujant jam namo jis buvo 
sulaikytas Prancūzijoje per 
kelis mėnesius. Visgi paskui 
jam buvo leista iškeliauti Un
garijon. 

RADIKALIŠKIAUSIA DAR
BININKŲ ORGANIZACIJA. 

Tai Amalgamated Garment 
Workers. 

AMERIKONIŠKAS KAREI
VIS PERSISTATĖ GENE

ROLU IR KAPITONU. 

Taip sako Anglijos karės J PASIKĖSINTA PRIEŠ S. V. 
sekretorius. 

"" " » 

Londonas, liepos 19.—"Sia
me momente Rusija yra visas 
raiktas busimajai pasaulio tai
kai ir todėl tautų s^jungo^ pir-
miausioji užduotis—pasirūpin
ti kaip nors sutvarkyti Rusi
ją," pasakė pulkininkas AVin-
ston Spencer Cburcbill, kalbė
damas anglų-rusų kliubo susi
rinkime. 

"Je igu visa Rusija patektų 
Lenino ir Trockio rankosna, 
bolševikai visas savo jėgas at
kreiptų prieš tas mažas valsty
bes, kurioms tautu sąjunga pa
žadėjo savo globą. I r jei bolše
vikai tas valstybes įveiktų, pa
ti visa Rusija tuomet patektų 
Vokietijos rankosna," pažy
mėjo jis tolians. 

Anglijos karės sekretorius 
Cburcbill gina talkininkų vei
kimą prieš bolševikus Rusijo
je. J i s stovi už tai, kad talki
ninkai ten pasiųstų skaitlingą 
armiją ir sutruškintų bolševi
kus. 

PROVOST MARŠALĄ. 

Suspėjo pasprųsti piktadariai. 

Coblenz, Vokietija, liepos 19. 
—Aną naktį du vokiečiu pjk-
tadariu kėsinosi nužudyti ma
jorą George Cockriel, ameri
koniškos armijos Vokietijoje 
provost maršalą. 

Majoras nesužeistas. Vokie
čiu pasprūdo paleidus Į juodu 
kelis šūvius. 

J majorą užpuoliku šovė iš 
užpakalio. 

Majoras Cockriel paeina iš 
St. Paul, Minn. 

DVYLIKA KARTŲ PEREI
TA MEKSIKOS RUBEŽIAI. 

Washington, liepos 19.—Va
kar senatas painformuotas, 
kad S. V. kariuomenė per pa
staruosius 6 mėnesius dvjdiką 
kartų buv0 perėjusi Meksikos 
rubežių, kad atblokšti meksi-

1 konų užpuolimus. 

New York, liepos 19.—Čia 
veikia valstijinė komisija, ku
riai pavesta ištirti klausimą, 
kaip didelis yra industrijalistų 
ir kitų radikalų veikimas šioj 
valstijoj. 

Aną dieną prieš komisiją 
liudijo James P. Holland, pre
zidentas New Yorko valstijos 
Darbo Federacijos. 
• J is faEtais prirodė, kad.ra
di kai iškiausia ir šaliai pavo
jingiausia darbininkų organi
zacija kaip šioj valstijoj, taip 
visoj šalyj, yra Amalgamated j 
Garment Workers of America. 

Ta organizacija turinti apie 
70,000 narių. Joje veikia indu-
strijalistai. Pastarųjų vadai 
sugalvoję sutverti " tarptaut i
nę revoliucijinę industrijalę 
uniją," kurion kviečiami Eu
ropos ir Pietinės Amerikos 
darbininkai. Jų svarbiausia 
ambicija—vienon didelėn uni-
jon suorganizuoti Amerikos i r J 

Europos jurininkus, dirbančius 
ant pirklybinių laivų. 

Tos organizacijos principas: 
nepripažinti jokios valdžios. 

A'pgavo jis daugelį Paryžiaus 
bankininkų. 

MOTINYSTĖ BUSIANTI 
VIEŠPATIJOS PRIE

ŽIŪROJE. 

Londonas, liepo* 10. — Iš 
Weimaro pranešta, jog vokie
čių nacijonalis susirinkimas 
priėmęs bilių, sulig kurio mo
tinystė pavedama viešpatijos 
priežiūrom 

ALABAMA EINA PRIEŠ 
MOTERIS. 

PRINCESĖ APLANKYS SA
VO VYRĄ OLANDIJOJE. 

Londonas, liepos 10.—Buvęs 
vokieč.ių sosto įpėdinis šiandie 
gyvena Olandijoje, gi jo žmo
na Vokietijoje. 

Dabar gauta žinių, kad prin
cese nusprendžiusi aplankyti 
sav0 vyrą Olandijoje. 

Montgomery, Ala., liepos 19. 
—Šitios valstijos legislaturos 
senatas pasipriešino ratifikuo
ti amendmentą, kuriuomi mo
terims duodama lygios teisės 
politikoje./ 

NUŽUDYTAS VAIKŲ LIGŲ 
AUTORITETAS. 

Londonas, liepos 20.—Pasta
rųjų sumišimų metu Budape
šte, Ungarijos sostinėje, žuvo 
Dr. Nikolas Berend, plačiai 
žinomas vaikų ligų autoritetas. 

New York, liepos 10.—Čia iš 
Prancūzijos parkeliavo Ko
lumbo Vyčių ligoninių Pary-
ziuje viršininkas, John w. Ke-
hoe. J is pasakoja indomų atsi
tikimą su vienu amerikonišku 
kareivių, kokiuo tai Philip 
Bender, kurs šiandie uždary
tas kalėjime La Roquette, Pa
ryžiuje. 

Tas kareivis Paryžiaus ka
pitalistams buvo žinomas 
kaipo M. Bendaire. J is papra
stą savo kareivišką uniformą 
pamainydavo majoro arba ge
nerolo uniforma ir pietaudavo 
parinktiniausiose Paryžiaus 
kavinėse su didžiausiais pran
cūzų finansistais. 

J is prancūzams finansistanis 
pardavė Brooklyno tiltą, dau
gelį žinomų įstaigų New Yor-
ke ir plotus žemės Amerikoje. 
Jis visur turėjo pilną pasitikė
jimą. 

Pagaliaus jis buvo sumanęs 
nupirkti požeminius geležin
kelius Paryžiuje. Siūlė kompa
nijai gerus pinigus. Su tuo tik
slu jam viena banką paskolino 
50,000 frankų. 

Galų-gale to kareivio apga-
vingi darbai paaiškėjo. Du 
kartu jis buvo suimtas ir abu
du kartu pabėgo. 

Pagaliaus trečiu kartu jį 
detektivai užtiko vienos mer
ginos namu*ose. J is atrastas 
paprasto kareivio uniformoje, 
ftmė daug laiko, kol jis prisi
pažino atlikęs šelmiškus dar
bus. • 

Kuomet buvo suimtas, jis 
200,000 frankų turėjo padėjęs 
bankose. 

Teismas jį nubaudė ilgiems 
metams kalėjimu. 

IŠ CHICAGOS 
STREIKUOJA GAISRO 
PUMPŲ INŽINIERIAI. 

Miestui grūmoja didelis 
pavojus. 

ŽUVO PAGARSĖJUSI PRAN 
CUZŲ LAKŪNĖ. 

Tai buvo baronesa de la Roche. 

KAIZERIS UŽ SAVE TURI 
ATSAKYTI. 

KITI VOKIEČIAI ATSAKYS 
UŽ SAVE. 

Talkininkai valgydins rusų ne-
laisvius Vokietijoje. 

Paryžius, liepos 20.—Kituo-
met už buvusį vokiečių kaize
rį tarptautiniam talkininkų 
teisme apsiėmė atsakyti buvęs 
Vokietijos kanclieris, gi pas
kui—fieldmaršalas von Hin-
denburgas. 

Talkininkų taryba taikos 
konferencijoje apsvarstė tą 
klausimą. I r nutarė tą pasiūly
mą atmesti. Pasakė, jog buvęs 
kaizeris turi teisme atsakyti 
už save, gi kiti buvusieji vo
kiečių, valdininkai ir viršinin
kai taippat už save. 

Taryba galutinai ' pagamino 
sąrašą visų tų vokiečių, katrie 

turi but patraukti atsakomy
bėn už savo piktus darbus ka
rės metu. 

Tas sąrašas bus induotas 
Vokietijai ir bus pareikalauta 
pažymėtus žmones išduoti tal
kininkams. 

Kaizeris busiąs išduotas. 
Išnaujo čia gauta žinių, jog 

Olandijos vyriausybė išduo-
sianti kaizerį talkininkams. 

Sakoma, kaizeris busiąs for
maliai išduotas mieste Hague. 

Nelaisviai bus užlaikomi. 
Vokietijoje yra apie 240,000 

rusų karės nelaisvių, kurių 
Vokietija nepaleidžia talkinin
kams reikalaujant. 

Taikos konferencija tarėsi, 
kas daryti su tais nelaisviais. 
Jei juos paleisti Rusijon, jie 
papuls bolševikų rankosna. 
Bus paimti tarnauti bolševi
kams arba" bus nužudyti. > 

Nutarta, nepaleisti nelaisvių 
ir talkininkų lėšomis juos už
laikyti Vokietijoje. 

Paryžius, liepos 20. — Aną 
dieną baronesa de la Rocho, 
pagarsėjusi lakūnė, nukrito 
ant žemės su lakstvtuvu ir žu-
vo. Su ana žuvo ir vienas pa-
sažieras, kurs tuo metu buvo 
lakstytuve. 

Kuo 1910 metų baronesa 
praktikavosi su lakstytuvais. 
Ir todėl jinai buvo skaitoma* 
skraidžiojimo oru pijonierė. 

Pirm karės jinai kartą jau 
buvo nukritusi su lakstytuvu. 
Tuomet mirtinai susižeidė. Su
laužyta jai rankos ir kojos. 
Bet veikiai pasveiko ir išnau
jo ėmėsi skraidžioti oru. 

PRANCŪZIJAI TRŪKSTA 
CUKRAUS. 

Reikalingas amerikonų 
pasišventimas. 

Paryžius, liepos 20.—Pran
cūzijai trūksta cukraus, reika
lingo maistinio produkto. 

Amerikos valdininkai sako, 
jog tą klausimą nesunku išriš
ti. Sako, reikia amerikonams 
truputis pasišventimo, cuk
raus taupymo, gi tuomet leng
va butų pagelbėti prancūzams. 

Šiandie ryte sustreikavo prie 
gaisro pumpų inžinieriai. 
Jiems streikuojant gaisrinin
kai, prisiėjus šitiems gesinti 
gaisrą, negali gauti vandens iš 
hydrantų su stipriu spaudimu. 

Inžinieriai nubalsavo strei
kuoti del nepatenkinančios už-
mokesties. Jie reikalauja per 
metus po $2,188. Gi jiems bu
vo mokama $1,740. Miesto ta
ryba paskui padidino jiems už
mokestį ligi $2,088 per metus. 
Bet inžinieriai tuo nepasiten
kino. 

Inžinierius stipriai paremia 
gaisrininkai, katrie dirba prie 
pumpuojančių mašinų. Sako, 
jie nekuomet neužimsią strei
kininkų vietos. 

Inžinieriams sustreikavus 
miestui grūmoja pavojus. 
Gaisrams gesinti vanduo netu
ri reikiamojo spaudimo. Gali 
vandenį spausti tik ligi antro
jo namų augšto. 

Streikan išėjo viso 237 inži
nieriai. 

KITI DARB NINKU 
STREIKAI. 

GATVEKARIŲ DARBININ 
5TAT NUBALSAVO 

STREIKUOTI. 

Nežinia, kuomet bus paskelb
tas streikas. 

McCormicko įstaigose Inter
national Harvester Co. strei
kuoja keliolika tūkstančių dar
bininkų. 

Vakar gyvulių skerdyklose 
kažkodėl sustreikavo apie 10,-
000 darbininkų. Darbininkų 
reikalavimaį nežinomi. 

Daug dari ininkų streikuoja 
ir Crane di.otuvėse. 

Streikas \ .s dar seka ir mie
stelyj Argo. 

Streikuoja darbininkai prie 
statymo n ,raų. 

Abelnai imant, šiandie Chi-
cagoje ir apylinkėse streikas 
paliečia daugiau 150,000 dar
bininkų. Gi prie tų gali prisi
dėti dar daugiau. 

Nes, girdima, rubsiuviai 
taippat nerimauja. 

Illinois Trust & Savings ban-
kos pr zidentas Mitchell sako, 
jog u:- jo streikų manija. Gir
di, p sieis visiems streikuoti 
—lyg'ai fabrikantams ir biz
nieriams. Tegu nebus duonos, 
pieno, mėsos, transportacijos. 
Tegu nebus nieko. 

Ką reiškia jo ta kalba, nega
lima suprasti. Bet tie ponai 
turėtų žinoti, kad darbininkai 

Įsu šoimynomi* negali badauti 
siaučiant nepaprastai brange
nybei. 

Gatvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių konduktoriai ir mo-
tormanai vakar nubalsavo pa
kelti streiką už didesnę užmo
kestį. 

'Vjiršutinių geležinkelių už 
streiką balsavo 3,501 darbinin
kas, gi prieš streiką 38. 

Gatvekarių už streiką balsa
vo 10,016, gi prieš 435. 

Reiškia darbininkai stovi už 
streiką. 

Abiejų unijų valdybos išnau
jo kompanijoms pastatė savo 
reikalavimus ir pridėjo balsa
vimo pasekmes streiko reika
le. Pasakė, jog dabar streiko 
pakėlimas ir sulaikymas pri
guli nuo pačių kompanijų. 

Sakoma, jog streikas galįs 
įvykti už kelių dienų. 

Taippat; pasakojama, jog 
bus mėginama streiką kaip-
nors sustabdyti. 

PAVYKUSIOS PRA
KALBOS. 

Vakar, liepos 18 d., vakare 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje buvo surengtos prakal
bos. Kalbėjo nesenai parvykęs 
iš Europos Amerikos lietuvių 
atstovas p. Mastauskas. 

Buvo susirinkę keli šimtai 
žmonių. Tautos reikalams nu
rinkta suvirs $50. 

P-nas Mastauskas gražiai ir 
įspūdingai nupasakojo apie 
dabartinį Lietuvoje stovį. Sa
kė, kad šiandie tenai šalį val
do krikščionys demokratai, su
sidėję su kitų sukalbamų par
tijų atstovais. Nurodė faktais, 
kad prezidentas AVilsonas yra 
prielankus Lietuvos nepriklau
somybei ir jis pažadėjo remti 
Lietuvos laisvės reikalą. 

Į susirinkusius padaryta di
delis įspūdis. 

50 METŲ KALĖJIMO UŽ 
NUŽUDYMĄ LEITE

NANTO. 

New York, liepos 20.—Gar
laiviu Kaiserin Auguste Victo-
ria iš Prancūzijos parvežtas 
vienas paprastas amerikoniš
kas kareivis, kurs karės fronte 
nužudė armijos leitenantą. 
Teismas jį pasmerkęs 50 metų 
kalėjimam 

Iš Washingtono tuo tarpu 
pranešama, jog karės departa
mentas nieko nežinąs apie tą 
atsitikimą. 

m MOTERIMS ĮSAKYTA 
KIRPTI PLAUKUS. 

Washington, liepos 20.-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
ofise gauta žinia iš Lenkijos,! 
kad tenai visiems vyrams, mo
terims ir vaikams į sakyta į 
kirpti trumpai plaukus ir kuo-] 
dažniausia maudyties. 

KUN. DOBUŽIS PARY
ŽIUJE. 

(' ' Draugui ' ' telegrama). 
Washington, liepos 18.—Do-

bužis pagaliaus atvyko Pary-
Bielskis. žiun. 

VEIKIAI BUS PALIUOSUO. 
TI VOKIEČIAI NE

LAISVIAI. •; 

Berne, liepos 19.—Iš Beri; 
no apturėta žinių, jog Prane 
zija veikiai paliuosuosianti vo-' 
kiečių karės nelaįsvius. 

Tų nelaisvių Prancūzijoje] 
esama apie puspenkto simtoj 
tūkstančių. Bus paleistįt fl 
namo per Šveicariją. Kasdien: 
bus paleidžiama po 2 tuks 
eiu vyrų. 
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Washingtono 
Iškilmes. 

Džiaugsmas, kad lietuviai 
gražiai pasirodė tarp kitų tau
tų; džiaugsmas, kad sostinės 
gyventojai dar kartą patyrė, 
jog esame, ir laikraščiai mus 
pagyrė. Bot ta šventė turi sa
vo politišką reikšmę. Ypatin
gai svarous yra faktas, kad 
Lietuva tapo priskaityta prie 
tų ilgai pavergtų tautų, kurios 
Šios karės pabaigoje gavo lai
svę. 

Mųs laisvė dar netobula, bet 
ji jau turi tą kas reikalingiau
sia — Amerikos užuojautą. 
Kristus pasakė: " I š širdies 
gausybės kalba lupos / ' Ame
rikos Prezidento lupos dar ne
apgarsino, kad Lietuvos nepri-
gulmybė jau pripažinta, bet 
Amerikos širdis jau parodė, 
kad ji mtjs laisvei prijaučia. 

Pastebėtina, kad Washin$r-
tone, I). C. tarp paliuosuotųjų 
tautų nebuvo Airijos. Tat reiš
kia, kad tie simboliškieji as
menys, kurie žymėjo palmo
suotąsias tautas Lietuvą, Len
kiją, Suomiją ir tt. turėjo poli
tiškos reikšmės, ir kad ta iš
kilmė buvo suderinta su Su
vienytų Valstijų užrubežine 
politika. 

Kadangi Lietuvos atstovė 
Washlngtone buvo tarp pa-
linosuotų tautų atstovių, tai 
reiškia, kad Amerika neofici-
jaliii būdu yra pasirengus mus 
pripažinti. 

Palaimą neša tautoms Ame
rikos Neprigulmybės Diena, 
nes toje dienoje išsireiškia ne-
prigulmybė kitų penkių tautų! 

suvaržo tautos nepriklausomy
bę. Šiame atvėjuje Ameriką. 
Oponentai tvirtina, kad Tautų 
Lygon ineidama, Amerika ne
tenka savarankumo, kurį A-
merika revoliucija iškovojusi 
nuo Anglijos. 

Reik pažymėti, kad nei vie
na tauta ir be Lygos nebuvo ir 
nėra absoliučiai savaranki. 
Imkime silpesnes tautas, jų 
tarptautiniuose santikiuose! 
Reikia jai daryti tūlą tarptau
tinį žingsnį. Pirm negu ji žing
snį daiys, ji turi atsižiūrėti j 
pasekmes. Ar savo žingsniu 
nepereis į kelią kitų tautų in
teresams? Ar perėjusi neužsi
trauks galingesniųjų nemalo
nės? Jeigu didesnės tautos pa
darys spaudimą, pagrūmos— 
nėr jokios abejonės, kad ma
žesnioji tauta apsiskaitliuos 3U 
grasomais pavojais ir nuo sa
vo žygio atsisakys. 

Kaip su mažesnėmis, taip ir 
su didelėmis. I r jos turi žiū
rėti, kad nepasidarius sau 
priešų ir galimų pavojų. Jeigu 
ji nori nepaisyti, ar kam jos 
tarptautiniai žygiai patinka, 
ar nepatinka, toki tauta turi 
būti stipriausia, kad nepaten
kintus netik pabauginti galė
tų, bet reikale ir sudrausti. 
Iš čia reikalas ginkluotis, ka
riškas pajėgas auginti. % 

Mums rodos, kad senato Ly
gai opozicija turi tą užpakali
nę mintį, kad Amerika gali bū
ti stipriausia šalis. Taigi jai 
nėra reikalo pasiduoti kitų 
sprendimui. J i pati savus inte
resus apginti gali. 

Tai reiškia militarizmą. Kad 
jį panaikinus, ši karė buvo ve
dama. J į panaikina, nors no 
visai, Tautų Lyga. Nejaugi 
respublikonų partijos senato
riai mano jį Amerikai antmc-
sti? 

Gal but Tautų Lygos konsti
tucija nėra tobula, kaip ir visi 
žmonių darbo vaisiai nėra to
buli. Bet ją galima tobulinti. 
Atmetus ja, ką-gi betobulinsi? 
Ginklą, kariuomenę ir laivyną. 
Tai jau atsibodo viso pasaulio 
žmonėms. Tik, matomai, tai 
neatsibodo keliems Amerikos 
senatoriams. 

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

(Tąsa).. 

Iš Lausanne grįžtu į Paryžių. 

Lapkričio 11 dieną buvo pa
sirašyta po armisticijos išly
gomis ir aš tuojau užvizavau 
savo pasportą ir važiavau į 
Paryžių. Nuvažiavau 16 die
ną lapkričio. Aš jaučiau, kad 
kas-nors atstovaujantis lietu
vius turi būti tenais ant vietos, 
nes interalijantij karės komisi
ja išsitarė, kad Taikos Konfe-

mas prancūzų kalboje ir rū
pinas reikalais visų Baltiko 
provincijų. 

Galvanauskas, L. Milosz, 
(kuris yra lietuviškos kilmės) 
ir gerai žinomas prancūzų po
etas ir dramaturgas, Juozas 
Šaliunas ir p-lė Pouvreau, 
niekados nebuvo nariais to 
komiteto, kurį kun. Vilimavi
čius girėsi suorganizavęs. 

P-lė Pouvreau. 
rencija atsibus Versailles. Aš 
atradau, kad čia atstovai su- A š d a v i a u Pouvreau trupu-
sirinks- tik pasitikti priešą ir ti P in i£U. J W Pakštas tu-
priversti juos pasirašyti po r i užsirašęs ir jums apie 
Taikos Tarybomis, o visas ki- t a i Ja i1 Panešė , bet Pa 

I 
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TautŲ Lyga. 
Taikos sutartin ineina Tau

tų Lygos konstitucija. Tautos 
sutartį ratifikuojant, reikia 
užgirti ir Tautų Lygos konsti
tuciją. Amerikoj sutartį rati
fikuoja senatas. Senate iškilo 
stipri opozicija Tautų Lygai. 
Ją reikia nugalėti, pirm negu 
taika invykti galės. 

Tautų Lygos konstitucijoj 
pažymima, kad nei viena tau
ta, Lygon ineinanti, negali 
pradėti karės, pirma nepave-
dusi iškilusius ginčus rišti 
Tautų Lygai. Tauta, kuri pra
dės karę, savo klausimų uepa-
vedusi rišti Lygai, užsitraukia 
boikotą visų tautų. 

Lygos oponentai išvysto ar
gumentą, kad toks tautų pasi
davimas kitų nuosprendžiu1 

Šv. Onos Draugija. 
Lietuvoje moterys labai gar

bina Šv. Oną. J i yra mųs tė
vynės globėja. Daugelyje lie
tuviškų kolonijų Amerikoje, 
kur moterys organizuojasi, jos 
savo draugijoms mėgsta pasi
rinkti Šv. Onos vardą. Dėlto 
beveik visur seniausios moterų 
draugijos yra Šv. Onos draugi
jos. 

Bridgeporte, Chicagoje, Šv. 
Onos draugija pasižymi ne 
vien tuomi, kad jau ne pirm? 
metai veikia, bet ir tuomi, kad 
daugiausia turi narių. 

Ypatingai girtina tos drau
gijos dvasia, kad į valdybą pa
renka darbščiausias, protin
giausias ir rimčiausias nares. 

Čia nėra reikalo aprašyti vi
sų tos draugijos darbų. Gal 
kitu kartu prisieis tą padary
ti ir užimti dienraštyje dau
giau vietos. 

Bet štai viena smulkmena. 
Šv. Onos draugija paaukavo 
Labdarybės Sąjungai šimtą 
dolierių, kad greičiau gal»ma 
butų pastatyti našlaičių na
mas. 

Šituo rūpestingumu apio 
vargstančių našlaičių reikalus 
moterys pralenkia vyrų drau
gijas. Nors vyrai dažnai di
džiuojasi savo išmintingumu, 
bet ateitis vis-gi neįspėja, ne
atjaučia jos ir neaprupina. 
Sulyginus kiek vyrai uždirba 
ir kiek moterys pelno, reikia 
stebėtis* kad skaitlius^ garbės 
narių moterų Labdarybės Są
jungoje proporcijonališkai yra 

tas darbas, ypatingai sudary
mas pačios Taikos sutarties, 
bus daromas Paryžiuje. Aš, 
nieko nelaukdamas, pradėjau 
ruoštis, kad Lietuvos atsto
vams butų leista atvažiuoti į 
Paryžių ir kad jie, galėtų ko-
geriausia išdėstyti savo reika
lavimus. 

Galvanauskas. 

Aš turėjau adresą Galva
nausko, kuris Gabriui buvo 
gerai žinomas ir kuris buvo 
vyras jau atsižymėjęs Lietu
voje, kaipo patrįjotas, nors ir 
apleidęs Lietuvą nuo to laiko, 
kuomet jis dalyvavo 1905 re
voliucijoj. Su jįio pašnekėjus, 
jis sutiko man padfti. Aš juo 
naudojaus keliose konferenci
jose su Prancūzų vyriausybės 
atstovais ir jis man padėj< 
prirengti kai-kuriuos doku
mentus, kuriais buvo kreipia
ma doma į bolševikų pavojų 
Lietuvoje, lenkų užpuldinėji
mus ir nauda iš Lietuvos vals
tijos neprigulmybės pripažini 
mo. Tai visa buvo įduota įvai
riems Prancūzų departamen
tams. Mes taippat apsilankė
me pas Franklin Boullion ir 
Albert Thomas. Pastarasis 
yra Socijalistų Partijos vadu. 

Sudarymas Lietuvių Komiteto 
Paryžiuje. 

Mums rūpėjo sudaryti Lie
tuvių Komitetą. Svarbiausis 
tikslas komiteto buvo intik-
rinti Alijantų valdžias, kad 
Paryžiuje yra nevienas tik lie-' 
tuvys, bet daugelis. Vėliau, 
kuomt Prezidentas "vvilsonas 
ir jo štabas atvažiavo, aš ga
vau pranešimą, kad jie padės 
j 
Lietuvos atstovams atkeliauti 
į Paryžių. Tai nuo savo vir
šui minėto sumanymo atsisa
kiau, ne, mano nuomone, tie 
žmonės, kurie tuomet buvo Pa
ryžiuje, diplomatišką darbą 
vesti nebūtų galėję ir jam ne
liko. Aš pasiėmiau visą sun
kenybę to darbo ant savo pe
čių, iki Valdemaras ir jo šta
bas atvažiavo. 

ryžiu j e jokio darbo aš jai ne
daviau, nes negalėjau nieko 
surasti, kad ji turėtų dirbti, 
ko aš pats negalėjau padary
ti. Bet ji ypatiškai taip man 
nepatiko, kad aš nenorėjau 
dirbti su jąja. Dabartinė Lie
tuvos Paryžiuje delegaciją tą 
patį apie ją mano, ir dabar 
jinai neturi jokio santikio su 
Lietuvių Taikos Komisija. 

Milosz. 
f * 

L. Milosz dirba lietuviams, 
versdamas įvairius raštus iš 
rusų į prancūzų kalbą. Kaipo 
gabus rašytojas, jis yra ypa
tingai naudingas lietuvių Tai
kos Komisijai. 

Gabrys Paryžiuje. 

Gabrys, nuo pat atvažiavi
mo į Paryžių, perleido visą sa
vo laiką su Prancūzais. J i s 
kalbėjo ir perstatė lietuvių 
reikalavimus Clemenceau, Pic-
lion, Boullion, Generolui Albi, 
štabo viršininkui, ir drauge ki
tiems. Pellissier, labai geras 
Gabrio draugas, tame darbe 
jam padėjo. Prancūzų val
džios pasiuntimas militarės mi
sijos į Kauną buvo daugiausia 
iš Gabrio pasidarbavimo. 

Prancūzų misija. 

Pranešama, jog pulkininkas 
Reboul, kuris yra Misijos va
du, yra Clemenceau giminaitis, 
ir manoma, kad tos Misijos 
pranešimai buvo suteikti aug-
ščiausiems prancūzų valdinin
kams. Leutenantas Podovani, 
kitas tos Misijos narys, pir
ui i aus buvo internuotas Švei
carijoje, kaipo karės nelaisvis, 
ir buvo tik paleistas pasira
šius po armisticiją. J i s dirbo 
Lietuvių informacijos Biurui 
Lausanne, ir pilnai žinojo ne
tik Lietuvių istoriją, bet ir po
litišką jos stovį i r buvo susi
pažinęs su daugeliu lietuviškų 
vadų. Turėdamas tokį prity-

Vilimavicius. 

Tuo pačiu laiku atvažiavo į 
Paryžių kun. Vilimavičius ir 
jis susitiko su Galvanauskiu. 
Kun. Vilimavičius daugel kar
tų panaudojo Galvanauskio 
vardą be jo žinios ir sutikimo, 
ypatingai kuomet jis siuntinė
jo žinias į Ameriką, Angliją ir 
Daniją. Nežiūrint tų visų klai
dingų žinių, kurias jis, mano 
nuomone, yra pasiuntęs vien 
tik iš neatsargumo, kun. Vili
mavičius daug padarė Lietu
vai gero propagandos darbais. 
Ypatingai su Revue Baltiąue. 
Tas leidinys yra spausdina-

rimą, jis, be abejonės, žiūrės 
kad pulkininkas Reboul butų 
informuotas iš geros pusės, tai 
yra, iš lietuvių pusės. 

Ališauskas ir jo misija 
Paryžiuje. 

Ališauskas, atvažiuodamas 
su savo misija, atsivežė tris ki
tus vyrus: Rosenbaumą, vice-
ministerį užrubežinių dalykų, 
Daujotą ir Semaško, balgud-
žių atstovą. Tie vyrai turėjo 
Lietuvos valdžios paliudiji
mus, ant kurių buvo pasira
šęs Valdemaras ir tuojaus 
jiems atvažiavus mes turėjome 
susirinkimą hotel Continen-
fcel. Tame susirinkime dalyva
vo ir Gabrys. Kad geriau 
sutvarkyti darbą ir sutartyje 
veikti, mes sudarėme Lietuvių 
Komitetą. Komiteto pirmsėd-
žiu tapo išrinktas Ališauskas, 
o Gabrys tapo išrinktas sekre
torium, nors jis laikėsi atski
rai su savo delegacija nuo tos, 
į kurią aš ir Gabrys inėjome. 

Ališausko misijos tikslas. 

Ališausko misija buvo atva
žiavus, kad prasyti maisto ir 
ginklų, kuriuos butų galima 
vartoti prieš bolševikus. Jam 
taippat buvo įsakyta raginti, 
kad Lietuvai butų pripažinta 
neprigulmybė, ir kad lietuvių 
valdžios delegatai butų priim
ti į Paryžiaus konferenciją. 
Arba kitaip sakant, jis buvo 
siųstas prirengti kelius Lietu
vos valdžiai ir ištikrųjų buvo 
tai pirmasis oficijalis atsto
vas nuo lietuvių valdžios pa
siųstas į Alijantų šalį. 

Kuomet Vilimavičius išgir
do, kad' jie atvažiuoja, jis klai
dingai pranešė netik Amerikai, 
Anglijai ir Danijai, bet ir 
Prancūzų valdžiai ir dėlto, 
kuomet pirmoji Lietuvių mi
sija atvažiavo į Prancūziją, 
pirmąsias dvidešimts keturias 
valandas turėjo išbūti po poli
cijos priežiūra. Jiems buvo 
užginta net susinešti vienas su 
kitu ar su kuo nors iš pašalies. 

Misija grįžta Lietuvon. 
Ališausko pasiuntinybei už

sibaigus ir Valdemarui nus
prendus, kad jų buvimas Pa
ryžiuje nėra ilgiau reikalin
gas, misija išvažiavo į Lietuvą. 
Semaško, Balgudijos atstovas, 
kuris buvo tuo laiku paskir
tas Taikos Komisijos nariu, 
pasiliko Paryžiuje. Daujotas 
pasiliko Paryžiuje kaipo pri-
vatis žmogus. 

(Daugiau bus). 
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PIRKITE KARAS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.&.). 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliit 

MAGDE, "dk, kaip man nieiti gal
vai ĮibandOau visokius matgojimus, 
trinkimui, mutiavimus — ir viskas tas 
vieko nepagelbėjo mo tu bjauriu pleis 
kanu... Man aidą net doroti f" 

MARE. "Aa, t*i kam tau kęst be
reikalingai! iiurėk, kokie mano plau
kai grasus, hetnsu ir SytH. 6 tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLESt" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! I Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
F L E S yra tai paprasčiausis 
plauku ir odos sustiprintojis, 

k u r s oriffelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas gal 
„ u T g r S i o š iT lgus , blizgančius švelnius plaukus ? K a . gal but 
smagesnio už čystą neniezincią g a l v o s o d ą . 

panaikina pleiskanas! Su jomis » ? " * » £ & ^ 
t rynimo: dviejų ar trijų dienu bėgyje R U F F L E S P™de» ma«n t i 
p 4 k a n a s o savaitės laike į ^ j ^ ^ £ ^ J ^ ^ ^ ' 
0 1 3 Nus ipfk r , n \ \ R U F f L E S ' b o n k u t e aptiekoje Kastuos tik 
6<c bet ius sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimą, 
pdd'ėd p r K e k v enos bonkutes. Jei negausite jusu aptiekoje. tai 
atsiųskite mums 7 5 c pačto m a r k ė m s ar money order štok.u adresu: 

• F . AD. RICHTEU 6 CO.. 316-330 Broadw»y. New Y o r k — -

AMERIKIEČIŲ MAIT. KO
MISIJA ATSIUNT* LIETU

VOS NETURTĖLIŲ VAI
KAMS MAISTO. 

Iš Amerikos pradėjo plaukti 
Lietuvai maisto. Tarp kit ko 
jau yra gauta prieglaudų, ne
turinčių vaikams mitimui pa
gerinti apie 10.000 pūdų įvai
rių produktų: kvietinių mil
tų, kondensuoto (tirštinto, dė
žutėse) pieno, kakao, pupų, 
cukraus, taukų, laukiama dar 
ryžių. 

Šis maistas skiriamas tik 
neturtingiems vaikams ligi 15 
metų, neturtėlėms moterims 
žindančioms vaikus be tautos 
ir tikybos skirtumo. Niekas 
kitas to maisto gauti negali. 

Tą maistą skirstyti Teikimo 
ir Maitinimo M-ja yra perda
vusi Darbo ir Socijalinės Ap
saugos Departamentui. Prie 
Departamento tiksliau tam pa
dalinimui įvykinti yra sudary
ta Komisija į kurią įeina. 

Nuo Amerikiečių Maitinimo 
Komsijos D-ras Aldona Šliu-
paitė (iš Amerikos), Kauno 
miesto Valdybos (Soc. Aps. 
Skyriaus) atstovas, nuo lietu
vių, lenkų ir žydų labdaringų 
draugijų po atstovą nuo Kau
no apskrities Komiteto, Kau
no Mokytojų Sąjungos, Kauno 
Centro profesinių darbininkų 
Sąjungos Biuro, Teikimo ir 
Maitinimo Mį-jos, Kauno Soci
alinės Apsaugos Inspektorius 
Ir Socialinės Apsaugos Depar
tamento atstovai. 

Minėtoje Komisijoje dažnai 
dalyvauja Amerikiečių Maiti
nimo Komisijos narys leite
nantas Lueien'as E. Messinge-
r 'is, kuris šiam darbui yra 
karštai atsidavęs ir savo pa
tarimais, savo didele energi
ja daug, vaikų sušelpimo rei
kalu, žada mums padėti. 

Produktų dalinimo tvarką 
ir tikslumą Amerikiečių Komi
sija seka kuo stropiausiai. 
Atsiųstojo vaikams maisto ne
dideliais dalykais turėtų už 
tekti 10 savaičių, sušelpiant 

kasdien art i 15,000 asmenų. 
Tai apčiupomis padaryta a-
pyskaita 3 % , t. y. iš 100 trįs 
vaikau 

Didžiausiai šelpimo priva-
lingi miestuose ir miesčiukuo
se, kur gyventojai susigrūdę ir 
produktai labai brangus. Te-
čiau tasai maistas lygiai ski
riamas ir neturtėlių vaikams 
kaimuose (sodžiuose) ir dva
ruose. Tik ten sunkoka bus 
tai atlikti, kadangi Amerikie
čių Komisija reikalauja, kad 
maistas butų dalinamas vien 
pagamintas (vir tas) . 

Užtat kreipiamės į visas 
labdaringąsias organizacijas, 
vietų savivaldybes, ypač į liau
dies mokytojus, kad visi, kam 
jaunučių vargo prispaustų su
stiprinimas rupi ir artimas, 
kuo stropiausiai padėtų šį su
šelpimo darbą atlikti. — Kur, 
kuriomis taisyklėmis, kuriuo 
būdu bus viskas atliekama, yra 
nurodyta tam tyčia išdirbtoje 
instrukcijoje, kuri bus išsiųs
ta. 

Tuo tarpu prašoma reika
laujančius pašelpos vaikus li
gi 15 m., be tautos ir tikybos 
skirtumo, surašinėti kaip mies
tuose, miesteliuose, taip ir kai
muose. Kur yra prie vietos sa
vivaldybių Socialinės Apsau
gos Skyrių jų tiesioginė parei
ga, kur jų nėra, reikėtų tokių 
sudaryti, ypačiai apskrityse ir 
miesteliuose. Prie šio vaikų 
šelpimo darbo reikėtų kuo 
daugiausiai pri traukti pra
džios mokytojų. 

Je i šitos Amerikiečių vai
kams dovanos bus tiksliai ir 
t v a r k i n g a i s u n a u d o t o s , gal ime 
tikėtis, kad ateityje (ir žada) 
neatsisakys i r daugiau mums 
padėti. 
Mes kreipėme Amerikiečių 
Komisijos akis į skalbinių 
(marškinių) ir drabužių (ska
rų) trukumą; rasit i r čia mes 
ką nors laimėsime. 

Labdarybės Skyrius prie 
Socialinės 

Apsaugos Depareamento. 
L ie tuva / ' Kaunas. n 

Amerikos Lietuviš
kų Poetų susiva

žiavimas. 

didesnis negu vyrų. Rečiau ir 
mažiau uždirbdamos jo^ tan
kiau ir aiškiau mato bei atjau
čia reikalą aprūpinti našlai
čius. 

Tur but niekur pasaulyje to
kiu eilininkų, tokių poetų nė
ra, kaip lietuviški poetai. Vi
sokiais jie vardais vadinas, vis 
poetiškais, vis gražiais. Paveik 
slan: "Keršto Širdis, ' ' "Jau* 
čio alfis," "Žagarės Senmer
gė . " Kaip puikiai poetiškai 
skamba. Net širdį ramina. 
Skaitai žmogus eiles ir džiau
gies, lyg rudenį per gruodą 
važiuodamas. 

Netik savo švelnumu mūsų 
poetai atsižymi, bet ir savo di
deliu protingumu. Tikri, rodo*-, 
filosofai. ' Juk niekas savo ver
tės tiek negali apspręsti, kaip 
mūsų poetai. Visas svietas tai 
mato, nemato tik vieni išdykė
liai redaktoriai, kurie kaip ka
da užsinaravija ir taip, kaip 
kad, atsiprašant, tas gyvulys, 

keturkojis, arklys (poetai jį 
kuinu vadina), nespauzdina sa
vo laikraštyje, nors imk ir už
mušk. Visas gerąsias eilių pu
ses gali išrodinėti, gali tūk
stantį sykių jam skaityti, net 
išaiškinti ką kiekviena pirmu
tinės eilutės raidė reiškia, jis 
lyg koks nekadėjas, kaip pa
pūga, tą patį ir tą patį "nėra 
vietos, vietos t rūksta ." Nors 
aišku kaip diena, kad tos vie
tos laikraštyje net ir perdaug. 
Bet juk su tokiais grubijonais, 
kurie neturi nei žiupsnelio po
etiškos nuovokos, nekariausi. 

Be tokių su redaktoriais ne
malonumų mūsų poetams, kai
po tikriems skaisčios sielos 
idealistams, dažnai prisieina 
visako nukęsti. Tai-gi andai 
vienam iš jų atėjo galvon gra
ži mintis. Reikia, girdi, su
šaukti visuotiną poetų seimą. 
Pasakyta—padaryta. Pas mū
sų poetus viskas greitai. J ie 
rašo eiles greitai, pa v., vienas 
girias, kad jis, jei kas paprašo, 

ir temą paduoda, tai kol savo 
gatve automobiliuje perva
žiuoja, eilės ir užbaigtos. Ži
noma, tokiems seimą sušaukti, 
tai tik niekai, o ypačiai tais 
laikais, kuomet žmonės ir ser
ga seimais. 

feakote, kiti nevažiuos. Tai 
nekas. Kas nor—tevažiuoja, 
kas nenori—tenevažiuoja. Sei
mas vis tiek visuotinas bus. 

I r sušaukė seimą, ir susiva-
žiavo visi garsieji, visi parink
tieji Amerikos lietuvių poetai. 
Sako, keletas nebuvę, teeiau 
tai dar daug nereiškia, ir jų; 
protestai juk visai be vertės. 
Mat, kas rėkia, tegu rėkia, 6 
o mudu su boba važiuojame. 

Tris dienas, tris naktis sei-
mavo. Ką jie ten darė, ką jie 
ten tarė, beveik viskas pasilie
ka slapta. Nutarta niekam 
slaptybių neišduoti. Žmonės 
visaip spėjinėja, vieni sako šį 
tarė, kiti kitą ką, tik nei vie
nas iš jų gerai nebežino. Bu
čiau gal ir aš nežinojęs, jei ne 

mano vienas geras eilininkas, 
p. Genys butų neprasitaręs. 
Jau sykį prasitarus, pradėjo
me šnekėti ir dabar jau viską 
man papasakojo, jog ant to sei
mo visas tris dienas, visas tris 
naktis praleido pakol sudėjo ir 
priėmę naująjį poetų himną. 
Sudėję, priėmę, visi sustoję ir 
kaip iš peties visi užtraukė. 
Štai kaip jis skamba: 

Vadas gieda solo: 
Turiu jupdą kuiną, 

.Turiu juodą kuiną, 
Kertėj pastatytą 
Šiaudų pakratyta; 

Vki sykiu: 
Ant Parnaso josim, 
Ant Parnaso josim... 

I r vėl iš pradžios, kol tik 
atsibosta. 

Maa, paprastam žmogužiui, 
himnas nors ir gražus, bet kaž
kodėl nepatinka, Bet poetai tai 
ne mano nosiai pasiekti. Tai
gi lai jie ir gieda, kaip nori, 
lai dainuoja, bile tik kitiems į 
akis nelenda. M—a. 

V 
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Lietuviai Amerikoje. 
VALPARAISO, IND. Vietos anglie spauda gražiai, 

paroda aprašė. Lietuvius labai 
Liepos 13 d., 1919 m. S. L. ' išgyrė. • 

R.-K. M. A. 2-ra kuopa laikė Prieš parodavimą turėta ne-
susirinkimą. Susirinkiman at- mažai karštų ginčų. Mass-mi-
M lankė ir dvi viešni p-li M. tinge, prieš parodavimą, net 
Mauzukė ir L. Tirunaitė iš ; gerokai įsikoliota su mūsų 
Chicago, 111. Jiedvi yra virs : a tautininkais, r kurie sklei-
minėtos kuopos nari. dė visokias mintis, kad nuo 

Tarp kitko nutarė neprisi-.parodavimo žmones sulaikyti, 
dėti prie surengimo mokslei-j (Jinčai iškylo iš pačių '*tau-
vių seimo kuris įvyks Chiea- tininkų." Mat, kaip minėjau, 
goję; taip-gi iš valparaisierių'jų taip vadinamos galvos, pri-
vargiaif kuris galės dalyvauti sidėjo prie K. C. rengime pa-
seime, nes seimas įvyks pirm'rodos, o mažesnieji paliko tuo 
mūsų vakacijų. nepatenkinti. Iš to ir ginčai 

Norėjome dalyvauti seime ir.kylo. 
buvome pasižadėję išpildyti ' Liepos 5 d. buvo prakalbos, 
dalį programo, bet, kaip mato-'surengtos Lietuvos-Amerikos 
si, tai mūsų aplinkybės neleis, Į Pramonės Bendrovės, Newar-
nes negalima seimuoti nei! ko skyriaus. Kalbėjo K. Čes-
seimo vakarų programuose da-'nulis ir kun. Petraitis. Šerų 
lyvauti, kuomet artinasi kvot i- į parduota už apie 3,000 dolie-
mų laikas. vnl-

Buvome prašę Centro pirm., Škic. 
kleriko Navicko, kad seimą 
[>askelbtų vėliau, bet matyt i 
mūsų prašymą mažai domos 
tekreipė ir atsakymo nedavė. 

Tad-gi Antra kuopa, kuri 
yra viena iš skaitlingiausių ir 
veikliausių Susivienijimo kuo
pų, linki laimingai seimuoties. 
Mes visuomet remdavome Su-

= 

ARKIVYSKUPAS, MOTERy S S T ' L S S į ' S l t 
RŪBAI IR GRAFIENĖ, r*""1"*.'"""• ,""'',* "" pi': 

tų panaites gerdavo kavą, pas 
mane su dilgelėmis. Tai būva 
priminimas, kad ir mums, mo
teriškoms, reikia gilesnės iš
minties. Aš tikiuosi, kad kitą
syk del tamistos man nereikės 
atsitraukti nuo įpročio senes
nio už tamistą. 

Mergaitė nebuvo bloga, bet 
ji nežinojo kaip apsieiti šitame 
atsitikime. Grafienė ją prisi
glaudė ir pabučiavo, o paskui 
tarė: 

Mergaites, bėgkit visos per
sirengti pasivaikščiojimui, o 
paskui kviesime svečius pažiū
rėti laukų. O. 

ST. LOUIS, MO. 

Nesenai vietos bolševikai pa
rengė V diskusijas." Pagarsi
no, kad jie, bolševikai, iki šiol 
dar nieko neveikė, tai 4< disku
sijose" apsvarstysią, kokia 
turės būti Lietuvos valdžia, ir 

sivienijima; skirdavome nuo 'kaip Lietuva organizuosis. J 
vakarų likusį pelną, "Mokslei
v i o " iždan. Manėme dalyvau
ti seime, pasidalinti mintimis 
su moksleiviais, bet deja, kad 
mus išskyrė mūsų organizaci
jos pirmininkas. Tiek to, grį
šiu prie kuopos dalykų. 

Kuopa laiko susirinkimus 
kiekviena savaitę, kuriuose iš
pildo ir programų. Šiame su
sirinkimo programe dalyvavo 
moks. A. J . Žvirblis, kuris 
kalbėjo apie Lenkų ir Lietu
vių Unijų. Užduotį atliko lr.-
bai gerai. Tokios pi <i kalbos 
moksleiviams yra labai bran
gintinos. 

Tarpe lietuvių moksleivi ų 
ramu. Lietuviški bolševikai 
ausis suglaudę ramiai slankio
ja. Mat vargšai " nuskriau
sti,"—neleidžiama bolševikų 
propagandos varyti. 

Kuopos Koresp. 

NEWARK, N. J . 

Prabėgo jau valandžiukė, 
kaip nieko nebeparašiau iš 
Ne\varko, o čia žinių-žinueių 
galybės. Vis tai laiko stoka. 

Liepos 4 d. Newarke įvyko 
didelis parodavimas, kuriame 
ir lietuviai dalyvavo. Paroda-
vime oficijaliai dalyvavo tik 
katalikai. Iš sykio buvo sutar
ta parodavimas rengti išvieno, 
t. y. su Newarke gyvuojančia 
" taut ine taryba," bet paskui 
" t a rybo je" žemesnieji vadai 
ėmė viršų—atsisakė nuo paro
davimo, nors " t a r y b o s " rim
tesnieji veikėjai pasiliko prie 
Katalikų Centro dirbti išvien 
parodos surengime. 

Paroda buvo gana skaitlinga 
ir gražiai atrodė. Atskiras gru
pes sudarė moterys, bernai
čiai, mergaitės ir vyčiai. Apie 
100 bernaičių maršavo pasiren
gę Amerikoniškos vėliavos 
spalva ir apie tiek pat mergai
čių Lietuvos vėliavos spalva. 
Vyčiai maršavo baltai pasirė
dę, vytės tautiškuose rūbuose. 
Gražiausia atrodė mergaičių ir 
bernaičių maršavimas ir apsi
rengimas. Visą, parodą puošė. 
Tečiau anglų laikraščių repor
teriai labjau pasigrožėjo vy
čiais, nes jų grupių, paveikslus 
anglų laikraščiuose talpino. Už 
tokį gražų mergaičių ir bernai
čių padabinimą daugiausia 
ačiū priklauso p-lėms O. Lu-
košiuniutei, N. Stankiutei, O. 
Balziutei ir kitoms. 

"diskusijas ' atsilankė apie 
pustuzinis bolševikų ir apie 
porą ypatų, j iems priešingų. 
Vienas bolševikas užsilipo ir 
rėžė prakalba kone visų va
karų. J is savo kalboj Lietuvę 
" a t i d a v ė " žydeliui Trockiui ir 
jo sėbrams. Vienas iš jiems 
priešingų vaikinų, matydamas, 
kad čia ne diskusijos, o tik 
sulyg bolševiko galvos "kal 
iui," pradėjo sakyti, kodėl " n e 
diskusuojama." Kylo ginčai, 
žinoma, vaikiški. Minėtas vai
kinas priminė bolševikams k .ž 
kokių ten "Lietuvišką rūgštį ," 
nors ir jis pats nežinojo, kaip 
tą išaiškinti. Tečiaus bolševi
kai suVi maišė ir nebežinojo ką 
besakyti. 

Vestuvės. 
-

Liepos 6 d. apsivedė J . Moc-
kaitis su O. Žebeliute. Abudu 
vyčiai ir dori jaunikaičiai. O. 
Žebeliute vra darbšti lietuvai-
tė, gabi L. Vyčių 80-tos kuo
pos veikėja, aktorė ir daini
ninkė. Vestuvės buvo pavyz
dingos. Susirinkęs svečių bū
relis gražiai linksminosi. L. 
Vyčių 80-ta kuopa linki jau
navedžiams ilgiausių metų. 

Auka Lietuvai. 
Liepos 13 d. Šv. Juozapo 

draugija nutarė paaukoti tėvy
nės, Lietuvos labui 25 dol. 
Garbė Šv. Juozapo draugijai. 

Beržo Lapas. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, «amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

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

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

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

Chieagos Tribūne ir Ncw 
York Times iš Meksiko < gavo 
telegrama, kad tenykštis arki
vyskupas Morai del Rio išlei
dęs kunigams aplinkraštį, 
idant jie persergėtų moteris, 
kad eidamos į bažnyčią dėvėtų 
padorius rūbus, avalinę ir 
skrybėles. Dienraščiai rirana-
šauja, kad tas įsakymas už
kenksiąs katalikystei. 

Dienraščių telegrama savii-
kai sutrumpino Arkivyskupo 
aplinkraštį, kad jis išrodytų 
neišmintingas, bet tat darosi 
ne pirmą sykį. 

Meksikos arkivyskupo ap
linkraštis moterų iš bažnyčių 
neprašalįs. J i s tik neįleis į Die
vo namus tas vaikščiojančias 
mėsinyčias, kurios visaip kiša 
į akis savo parduodamąją mė
sų. Kuo tankiau ir uoliau ta 
mėsa siūloma, tuo labiau ji at
pinga. Netiek bažnyčiai, kiek 
moterims butų naudinga prisi
taikius prie šito aplinkraščio. 

Čia prisimena juokingas, bet 
išmintingas atsitikimas. 

Viena Lietuvos grafienė nu
sisamdę jauną prancūzaitę sa
vo dukterims. Netiek mokinto
jos reikėjo kiek draugės, kad 
grafiutės neprastotų gero 
prancūziškų žodžių ištarimo. 
Grafienė buvo protinga mote
riškė: ji dukteris leido baigti 
mokslus Rusijoje, kad jiedvi 
turėtų teises. Bet deito panai
tės negalėjo būti užaugintos 
vienuolyne. Tai-gi grafienė, 
samdydama prancūzaitę, tyčia 
parinko vienuolyno auklėtinę 
ir dar jos paprašė, kad ant 
panaičių darytų vienuolišką 
intekmę. Prancuzaitei-gi rodė
si, kad pasaulyje pasisekimas 
tik tada būva, kada žmogus 
kuotoliausiai pabėga nuo vie-
nuolvno dvasios. 

•r 

Į kiek laiko pas grafą užva
žiavo ir pasiliko ant pietų du 
—try s oficierai. Grafienė tą 
pranešė panaitėms, kad atsa
kančiai apsirengtų. Grafiutės 
atėjo su naujais rūbais, o 
prancūzaitė netik su naujais, 
bet dar buvo ir decolletee. 
Per pietus grafiutės, dirstelė
jusios į prancūzaitę, pažiurė
jo viena į kitą ir nusišypsojo. 
Tą pastebėjusi prancūzaitė 
mintijo: " K o dabar tiedvi šai
posi Vy 

Prancūzaitei buvo suderėta 
alga, visas užlaikymas ir visa 
kas bendra su grafiutėmis. Po 
pietų grafienė tarė: "Kavos 
meldžiu panaitės pas mane." 
Nuėjo visos trys. Ant mažų 
stalelių buvo išdėstyti graž.ųs 
puodukai su kava; ant rašo
mojo grafienės stalo gulėjo ką 
tik paskintų dilgėlių šluota. 
Grafienė pasivadino augesnią
ją dukterį ir sudavė su dilge-: 
lėmis panaitei per nugarą ir 
per krutinę. Grafiutė juokėsi, 
bet žvairiai dirstelėjo į pran
cūzaitę. Ta suprato, kad teks 
dilgėlių ir jai ant nuogos nu
garos i r krutinės. J i buvo be
ketinant išeiti, bet grafienė ta
rė: "Pardon, mademoiselle! , , 

Prancūzaitė liko, bet negalėjo 
suvaldyti ašarų. 

Grafienei pagailo mergaitėc. 
Padėjusi dilgėlių šluotą ant 
stalo rimta moteriškė prisiar
tino prie verkiančios mergai
tės ir tarė: 

"Mon enfant, mes, moteriš
kos, nevisada žinome kaip ap
sieiti su tomis brangenybė
mis, kurias turime. Kas atki
šęs nešioja savo pinigus, tas 
įteikia juos vagims arba plėši
kams. Dėlto moteriškos per
daug tankiai ir greitai tampa 
panašios į išspaustas citrinas, 
kad pertankiai žmonėms rodo 
•avo gražumu*. T% llttora n* 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

kus ir dar galėjo pasakyti. 
Jais buvo Viktoras Armonai-
tis (Puskepelis), Julius Kor-
zonas, kurie tapo sugauti ir 
prisipažino, bet kitų nenorėjo 
išduoti. 
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Parsiduoda j trumpą laiką bučernė 
ir grosernė už pigią kainą, visokių 
tautų apgyventoj vietoj; randa labai 
pigi su šviestais ir labai gerais kam
bariais. Priežastis pardavimo, turime 
išvažiuoti | kitą mestą 
5953 8o. State St., Chicago, 111. 

Tel. Englewood 3081. 

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

Kaunas. Žemaičių vyskupas, 
Pr. Karevičius, išvažiavo bir
želio 2 d. iš Kauno aplankyti 
šias vietas: Šiaulius, Kurtavė-
nus, Šaukėnus, Varputėnus, 
Vaigumą, Karklėnus, Lauku
vą, K vedamų, Judrėnus, Pa-
jurę, Tenenius, Naumiestį, II-
gučius, Sartininkus, Žigaičius, 
Vainutą, Žvingius, Pajurę, Ši
lelį, Tubinus, Pagramantį, Did-
kiemius, Tauragę, Pajurę, 
Jurbarką ir Skirsnemunę. 

Kunigų permainos. Kun. P. 
Liepa iš Spitrenių į Skiemo
nių f ii.; V. Venclauskis, Senų
jų Varnių kamend., į Šiaudy-
nės f ii .; Mylimas A., Šiaudynės 
fil., paliuosuojamas nuo vietos 
su teise apsigyv§nti Kvėdar
noje, A. Pelešynas, Mogilevo 
vyskupijom paliuosuojamas 
nuo kamendoriavimo Peleve-
nėje ir apsigyveno Kretingos 
vienuolyne. Ežinar Štukelis, 
Liepojaus kapelijonas, Liepo-
jaus klebonu. Jul . Lindę, Kur-
menės fil. Šenbergo klebonu; 
H. Mackus, Mogilevo vyskup., 
laikinai Žemalės altarijon; J. 
Čapas, Krakių altar., Paberžės 
fil.; J . Vidmontas iš Paberžės 
Krakių altarijon; P. Margevi-
Čius, Tauragių kam. Špitrėnų 
filijon; T. Bardauska*. iŠ Ila-
kių prie katedros kaihend.; J . 
Pūkelis iš Krakių į Betygalą 
kam.; A. Norkevičius iš Bety
galos į Krakius kamend.; P. 
Litavičius iš Paberžės į Šiau
lius kam. 

Naujai įšventinti kunigai 
kamendoriais: B. Lugintas į 

^Kėdainius, M. Ginbys į Gir-
kalius, J . Krikščiūnas į Paber
žę, J, Oželis į Mosėdį; Didžgal-
vis iš Mosėdės į Kurmeno fil. 
R. Kuodis į Ilakius, V. Švagž-
dys į Tauragę, 

Ant pardavimo du namai 663—6g5 
W. 18th »t. uera vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame padėji
me. Atsišaukite: 

J. P. Rashinski, 
3200 So. Halsted St., * Chicago, 111. 

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
Į LIETUVĄ. 

Į "Draugą" vis dar ateina daug 
paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
niau rašėme, kad laiškai, adresuo
ti tiesiog j Lietuvą neina ir yra 
grąžinami siuntėjams atgal su pa
žymėjimu "service suspended/' 
taip bent daroma Chicagoje. 

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

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

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

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

BOX 214, 
COPENHAGEN, DENMARK 

Viršuje padėkite savąjį adresą 
ir prilipdykite krasos ženklelį už 
5 centus. 

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

Tarptautiškas štampas arba ku
ponus parduoda pačtos ofise, ap-
tiekose ir kitur kur yra pačtos 
skyrius. Kaina 6 centai. 

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

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

Turime vieną kambarį kurį norė
tume išduoti, jaunai ar senai Šeimy
nai kuri apžiūrėtų mums namus kuo
met mes išeiname dieną. Atsišaukite: 

E. Smailis, 
1334 S. Oakley Ave., Chicago, Ui. 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI pui
kus mūrinis namas dviejų pagyveni
mų po 6 kambarius. Namas randasi 
ant Bridgeporto. Prekė tiktai $8,400. 
$700.00 įmokėti, o likusius kaip ran
da! Kreipkitės pas 

Wm. Kazlauskas, 
3333So. Halsted St., Chicago, 111. 

f»OH 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

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

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

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mieli. 

I 

?£» » - • » » • •*•*.» • %»•-• • JT » » — » » - » - - » t > 5 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—8 
Telefonas: Boulevard 34 80. 

Rezidencija: 4615 So. Wood St. 
Tolefoaas: Yards 723. 

& » » » » • » • • » - » » » » » • » " S 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIU8 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa
lis dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 411t 

m. • » » » » » » mfį 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 426 

I T 
D r . IVL Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

{ { — • » • • > « » • • » » • « » » » » « > • • » « { j 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7044 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

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

Y . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. WASHHTGTON STREET 
K am baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 

j g » » » » » » M » » » » » » » » ^ » ^ » » » » » » g | 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlHfi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Plušas gydytojaa ir chirurgą* 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų* 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d-
HIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIU 

Dr.C.Z. 
Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTĮSTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą, 
4712 SO. ASHLAND AVENTE 

arti 47-tos Gatvės 
• » » » • » » » » » » » » » • » » • • • • • į 

Mirė kunigai: Jonas Puido
kas, Tauragės ligoninėj kovo 
27 d , 1919 m.; Br< Žymantas, 
Skiemon. fil. balandžio 3 d., 
1919 m.; Mik. Monkevičius, 
Kartenos altar. kovo 24 d.; J« 
Vercinskis, Kaune balandžio 
19 d.; Aug. Lakša, Šenbergo 
kleb., balandžio 12 d.; P. Sta-
kauskas, Janavos kleb. 

Radviliškis, (Šiaulių apskr). 
Bolševikai čia gana ilgokai 
viešpatavo. Bolševikus užmuš
tus ar mirusius laidodavo be 
kunigo. Per pirmas laidotuves 
sakė pamokslą žydelis. Per an
tras minia buvo pasirengusi 
akmenimis kalbėtoją pasvei
kinti, bet šis sužinojęs apie tai, 
nebepasirodė. • 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

• 
Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 

Dr. A. R. Blumentha! D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliom\s 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Raseiniai. Naktį iš gegužio 
2 į 3 d. Bažnyčios gatvėje, na
muose No. 38 rasta užmuštais 
Efrojimas Steniaš, jo1 žmona 
Leja i r ' sunūs Girša 17 metų. 
Paskutinysis su silpnais gyva
sties apsireiškimais. Užmuši
mas buvo padarytas apiplėši-
mo tilcaln. Giria pažinęs plėfci-

Pirjn.—V. Samson, 1924 Carson 
Street. 

Vice-pirm.—J. P. Petraitis, 1313 
Carson Street. 

Prot. rast.—J. W. Patekevich, 
2104 Merriman Street. 

Fin. rast—W. Stacinskas, 2102 
Merriman Street. 

Iždininkas^—J. Jonelis, 157 
Meultrie Aventfe. 
Direktoriai: 

J. Janauskas, 75 Sp. 19th St. 
P. Kildušis, 2007 Jane St. 
S. Liutinskas, Box 524, Castle 

Shannon, Pa. 
A. Normantas, Box 441, Castle 

Shannon, Pa. 
J. Marcinkeviez, 160 So 19th 

Street, S. S. 
S. Simanavičius, 2228 Sarah 

Street, S. S. 
Ligonių Komitetai: 

P. Bardzilauckas, 2223 Larkins 
Alley, ̂ . S. , 

P. Marmokas, Box 342, Castle 
ShannoB, Pa, 

Susirinkimai atsibuna pirmutinį 
utaminką kiekvieno mėnesio, 8 
vai. vakare. 

Jonas W. Patekevich, Prot, rast. 
L. P. D„ Vak. P * 

J0SEPH C. VV0L0N 
— 

Lietuvis Advokatas 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Iv 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Mlchlgaa Ar: 

Rezidencija 10731 So. Miehigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefoną* rezidencijos ir ofiso 
Pullman S41. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietai 
iki 4; 6 iki 9 vakaro. Nod. 
9 iki 12. 

20 SO. ^^ M U ^ . ~- - .^~X 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

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

M» — • • » • » » » » » » • » » » » » » » • » » ' » !** 

DR. LEO AVVOTIN i 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
i . a . u iictv»\ iok-n, latviškai U* 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; « — 9 

vakare Tel. Canal 4S67 

Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS UI 

CHIRURGAS 
Ofisas % 1719 Michigan Ave, 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 ikįi 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakarą. 
. Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto : 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHLAND AVENUE 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

» ~ ~ ~ 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

"* 8 valandai vakaru, 
is nuo 9 iki 2 po piet 
fonas Yards 687 

JI"*"*-* n • !• m m m » i . i • • • • mj t 
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Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriški} Aprėdalu 

Mūsų sistemo ir ypatiSKas mokini
mas parodytus jus žinovų i trumpą | 
laika. 

Mes turime didžuftsius ir geriau-jj 
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktii*} 
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės] 
Elektros varomos mašinos mūsų stu< 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyt 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku -*-l 
dieną ir vakarais ir gauti specijalil | 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mia» 
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi-J 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St| 
į 190 N. State gatvę, kampa* Lak 
gatvės. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Į tas veikiai praėjo. Gydytojas 

negali atsistebėti vaiko stipru-
Pirmadienis, liepos 21 d., 

Prakėda, p. Danielius. 
Antradienis, liepos 22 d., 

Marija Magdalena. Platonas. 

mu, kuomet prie tų aplinkybių 
suaugęs vyras galėjo žūti. 

Klausimas ar jis miške .gė
ręs vandens, ar valgęs uogų, 
vaikas papurto galva. 

VISI STEBISI ATRASTU 
MIŠKE VAIKU. 

Vaikas palengva atsigauna ir 
sveiksta. 

Daug žmonių stebisi atras
tuoju andai paklydusiu miške 
vaiku Henry Nutter, kurs šian
die po num. 4.*> X. Oakley blvd. 
motinos ir namiškių slaugoja-
mas. 

Kaimynai skaitlingai lanko
si. Atneša jam saldainių ir pi
nigų. Visi i vaiką maloniai 
prasijuokia, saldžiais žodžiais 
pakalbina. 

I r yra ko stebėties. 
Vaikas eina 6 metus. Šalę 

Fox Lake miške jis paklydo ir 
ten be maisto ir be vandens 
išbuvo vienuolika dienų, kol 
atrastas uogautojų. 

Be valgio jis galėjo apsieiti. 
Bet kaip jis apsiėjo be van
dens—tai tas klausimas tie
siog nesuprantamas. 

Bet užtaigi jis atrastas kaip 
šešėlis, negalįs nei paeiti, nei 
kalbėti. Buvo kaipir pabludęs 
vienmarškinis. 

Gydytojas Furlong, kurs nuo 
jo suradimo paėmė jį savo glo-
bon, tvirtina, kad vaikas pa
lengva atsigauna. Su kiekvie
na diena palengva* didėja jo 
svarumas. Gydytojas sako, kad 
už dešimties dienų vaikui su-
gryž normalis stiprumas ir 
svarumas. 

Bet laimė, kad jis laiku at
rasiąs, pažymi gydytojas. Dar 
viena bado diena jį butų už
mušus i. 

Vaikas nepašnekus. 

Šiandie jis maitinamas tik 
pienu, sumaišytu su karštu 
vandeniu ir retkarčiais duoda
ma jam po truputi apelsino 
sulties. 

Kaip šiandie jam bus leista 
suvalgyti mažas gabaliukas 
duonos. Rytoj daugiau. I r taip 
laipsniškai. 

Pirm to atsitikimo vaikas 
buvo nuolat tylus ir ramaus 
budo. Gi šiandie jis pasidaręs 
labjaus ramesnis ir nepašne
kus. Nuolat užsimąstęs. 

Į paduodamus klausimus re
tai taria vieną-kitą žodį. Daž
niausia palinguoja galva. 

Gydytojas yra įsakęs jo ne
šnekinti, visuomet palikti jį 
ramybėje, leisti jam sustiprėti. 

Vaiko motina tikisi nuo jo 
nugirsti indomių daiktų, kuo
met jis pasveiksiąs. Sako, 
Henry jai išpasakos visus sa
vo vargus ir visą rTaisią pra
eitį miške. Pasakys jis, kaip 
jis buvo baimės slegiamas, 
kaip buvo vabalų kandžioja-
jnas ir tt. 

Kur jis dėjo drabužius. 
Niekas negali suprasti, kur 

vaikas yra palikęs savo dra
bužius. Nes jis atrastas vien
marškinis ir be kepurės. 

Kalkurie spėja, kad nuo jo 
drabužiai nuplėšta jam vaik
ščiojant po raškius ir aštrius 
kramus. Bet kiti yra nuomo
nės, kad jis§ galėjo drabužius 
nusimesti, kuomet sušlapo nuo 
lietaus. 

Reikia žinoti, kad ant ryto
jaus, kuomet jis Buvo pakly
dęs, miške siautė baisi vėtra 

< su griaustiniais ir lietumi. 
J is buvo labai sugeltas uodų 

[ir visokių vabalų. Išpradžių 
Į buvo apsireiškęs kaipir krau-
;jo užnuodijimas, karštis. Bot 

ATRANDA VISOKIAS 
PRIEŽASTIS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Visuomeniški kursai. 

Ledas pabrangsiąs, nes nesa
ma užtektinai. 

I .edo kompanijos praneša, 
kad tomis dienomis žymiai pa
brangsiąs ledas, nes, girdi, to 
produkto Cbicagai ima jau 
trukti. 

Kai kurios kompanijos jau 
ir Šiandie ledo neturi. Sako, 
parsitraukia iš kitų miestų. 

Vasaros pabaigoje, sakoma, 
už ledo toną prisieisią mokėti 

Kaip matosi, neužilgo čia 
visokių daiktų nebus galima 
įpirkti. Kas bus toliausi 

BRANGESNIS CUKRUS 
IR KAVA. 

Cukraus kaina kyla augštyn. 
šiandie pavieniui svarui reikia 
mokėti jau 12 rentų. Sakoma, 
veikiai prisieis mokėti 15e. 

Kavos kaina kyla kaip ant 
mielių. O juk darbo žmonės 
įpratę vartoti kavą ir darbi
ninkų šeimynos tiesiog negali 
apsieiti be kavos. 

Brangus broliai ir sesutes! 
Dirbti ir mokinties—tai mūsų 
pareigos. Mes privalome mo
kinties visa, kas yra gera ir 
naudinga, bet pirmutinėje eilė
je pasirūpinkime įgyti tikėji
mo mokslą, nes kiekvienas 
žmogus paprastai myli ir 
brangina tai, ką ištikrųjų pri
pažįsta dideliai šventa ir r>ra-
kilnia tiesa. Tokia tiesa yra 
musų katalikiškasis tikėjimas. 
Negana išmokti atmintinai ke
letą katekizmo sakinių arba 
perskaityti kelis straipsnius \H 
kokios tikybinės knygos. 

Nors ir geriausiai išmoktu
me atmintinai svarbesnės tikė
jimo tiesas, jų pakakti nieka
dos negali visam gyvenimui. 

Todėl kiekvienas iš mųs pri
valo stengties įgyti apie-tikė
jimą daugiau žinių. 

Štai, gerbiamieji, del mųs 
Visuomeniški Kursai. Juose 
tuos dalykus aiškiai išguldo 
gerb. prof. kun. Pr. Bucys. 

Taigi visi lietuviai, rūpinki
mės labjaus šviesties, įgyti 
daugiau mokslo. 

Šiandie, liepos 21 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa-
rap. svetainėje bus lekcija iš 
eilės dešimtoji: "Kris taus at
sikėlimas iš numirusių." V. 

STUDENTAMS MOKYKLA. 

TARIASI BOYKOTUOTI 
SVETIMŠALIUS BIZ

NIERIUS. 

Penki šimtai karės veteranų 
Chieagoje pakelia boykotą 
prieš svetimšalius biznierius, 
katrie nesirūpina ir nenori pa-

kti šios sahes piliečiais. 
Veteranai turi savo organi

zaciją. J ie sako, kad Chieago
je yra 2,800 restoranų ir kavi
nių. Iš tą 30 nuoš. savininkų 
yra svetimšaliai, katrie nencį 
but piliečiais. 

PAKELIAMOS RANDOS UŽ 
PAGYVENIMUS. 

Departamentinių namų savi
ninkai praneša, kad trumpu 
laiku jie ir vėl pakelsią randas 
už samdomus pagyvenimus 
(flatus). 

J ie sako, kad taip daroma 
New Yorke. Tai kodėl to ne 
butų galima daryti Chieagoje. 

Ir jie tą padarys. Nes nėra 
kam jų suvaldyti. 

DU KALTINAMU UŽ PO-
LICMONO NUŽUDYMĄ. 

Už nužudymą poliemono 
Burk e birželio 16 dieną vie
nam saliune koronerio teismas 
apkaltino du policijai žinomu 
trukšmadariu—O'Bi.en ir Kel-

y' 

REIKALAUJA GENEROLO 
RANGOS PERSHINGUI. 

Washington, liepos 19.—Ka
rės metu gen. Pershing pa-
augštintas pilnuoju generolu. 
Bet tas padaryta tik karės me
tui. 

Dabar prezidentas Wilsonas 
pasiūlo kongresui tą rangą 
Pershingui palikti ant visuo
met. 

i 

Pilnojo generolo rangos pre
zidentas reikalauja ir genero
lui March. 

Be to admirolų rangos rei
kalauja vice-admirolam Sims 
ir Benson. 

Atėjo moksleiviams atostogų 
laikas. Per mėnesį, kitą, pasil
sės, (ii anksti rudenyje vėl 
reikės ieškoti augštesnį mok
slą, idant siekti savo tikslą. 
Tinkamas pasirinkimas mo
kyklos daug vargo ir turto su
taupo, (ii musų moksleiviai ir 
taip vargingai, neturtingi. At
sižvelgdamas į jų gerovę, aš 
patarčiau tiems, kurie nori pa
sirinkti dvasišką luomą, o ne
turi pimgiško ištekliaus^ kad 
kreiptųsi į Aąuinas College, 
Rev. M. S. Welsh, O. P., 557 
Mt. Vernon Ave., Columbuls, O. 

Ten beturčiams prižada pa
gelbėti. Tie gal pradėti moky-
ties, kurie mažiausiai yra už
baigę aštuonių skyrių pradinę 
mokyklą. Lietuviams yra ge
ra proga. Reikėtų ja pasinau
doti. Atsišaukite, o gausite vi
sas informacijas. 

Tos mokyklos studentas, 
Leonardai Naruševičia. 

SuraSas aukotojų. 

J . Širvaitis $10.00. 
Po 5 dol.: Kun. J . Svirskas, 

K.' Mickeliunas, P. Kriščiūnas,' 
M. Gedvilas, St. Meižis, Iz. ir 
A. Nausėdai, St. Juškevičia, G. 
Grilaitis. 

Po 2 dol.: P. Griteinas, St. 
Januškevičius, J . Tručinskas, 
J . Akunevicius, K. Kirienė, J . 
Melinis, J . Pabijonas. 

Po 1 dol.: J . Pranckevicius, 
K. Bajerunas, Kuų. P j , Bučys, 
S. Melinis, J . Šimutis, M. Či-
pas, U. Freitikienė, V. Vilei-
kienėj P . Antanavičia, A. Ju
cius, A. Jucienė, J . Budrevičia, 
F. Jocius, J . Matijošaitis, J . 
Žedas, P. Žebrauskas, Z. Ivaš-
kevičia, M. Kraučiunas, J . 
Butkus, J . Žalis, F . Šulčius, K. 
Budvitis, K. Jonaitis, J . Sta
siulionis, K. Šileikis, K. Gaižu
tis, A. Baniušis, L. Ruibis, S. 
Lipniskis, A. Janusas, F . Jo-
kas, J . Stravinskas, G. Ne-
vickis, J . Anužis, M. Vaitkus, 
J . Urba, J . Raplauckas, A. Ba
ris, K. Laucius, L. Mikėnas, A. 
Buknis, K. Vasiliauskas, J . Ci
niką, D. Surpus, M. E. Žaldo-
kas, A. Andrešiunas, A. Čiur-
lis, A. Valančiunaitė, J . Po
cius, J . Kiselius, F. Aleliunas, 
F. Murauskaritė, P. Preitikai-
tė, S. Beinoraitė, M. Vainaus
kienė, S. Baltadonis, V. Bal-
saitė, J . Petkus, B. Gulžiutė, 
M. Zujus, M. K., A. Antanavi
čia, O. Visilskiutė, J . Kaupas, 
P. Baltutis. 

Viso $129.00. 
Smulkiomis $29.50. 
Viso sykiu $158.50. 

A. B., 
% T. F. 32 sk. sekr. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

-
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IŠ BRIDGEPORTO. 

Am. Liet. Tarybos prakalbos. 

Utarninke, liepos 15 d , Šv. 
Jurgio par. svetainėje, buvo 
surengtos patrijotiškos pra
kalbos. Kalbėjo A. L. Tarybos 
atstovai: B. Mastauskas ir K. 
Česnulis. Gerb. kalbėtojai nu
švietė dabartinį Lietuvos stovj 
ir josj atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius* kad mes, Amerikos 
lietuviai, kiek galėdami teik-
tumėm pagelbą Lietuvai šita
me svarbiame momente. Publi
kos buvo tfuone pilna svetainė 
ir visa ramiai klausėsi indo-
maus papasakojimo. 

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvės reika
lams. Surinkta 158 dol. 50c. 
Aukotojų, aukojusių nemažiau 
vieną dolierj, žemiau telpa su
rašąs. Jeigu kurio aukotojo ta
po klaidingai užrašyta auka 
arba visai praleista, prašau at
leisti. * 

Pinigai tapo pasiųsti per 
vietinį Tautos Fondo 32-rą 
skyrių T. Fondo Centran. 

Vardan Lietuvos, tariu vi
siems auktojomas ačiū. 

L. VYČIŲ 16-tos KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

Šiuomi pranešame, jog atei-
nančioj seredoj, liepos 23 d., 
š. m., L. Vyčių 16-ta kuopa 
rengia paskaitas. Prelegentu 
bus p. J . Kaupas. Tat visi ir 
visos esate kviečiami atsilan
kyti. Taip-gi kviečiame ir kitų 
kuopų narius atsilankyti. Po 
paskaitos bus žaįslės ir pasi
linksminimas. 

L. V. 16-tos Kp. Valdyba. 

SKAT/KAI. 

£ 

" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po • 
3c kiekviena. 

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

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

Seredoj, liepos 16 d., š. m., 
JJ. Vyčių 16-tos kuopos įvyko 
susirinkimas. Aptarus tūlus 
reikalus, patėmyta, jog netu
rim knygiaus. Knygių tapo iš
rinkti V. Balanda ir A. Mali
nauskas. Taip-gi kalbėta apie 
seniaus gyvavusį ratelį. Nutar
ta jį atgaivinti. Ratelio veclė-
jum išrinktas vargonininkas, 
p. Janušauskas, pagelbininku 
V. Balanda ir P. Baltutis. Nu
tarta kiekvieno mėnesio pir
mą seredą laikyti susirinki
mus, o šiaip seredomis bus 
rengiami programai, žaislės, 
paskaitos ir tt. Tą viską rengs 
ratelio vedėjas su pagelbinin-
kais. L. Vyčių Ch. Aps. susi-
rinkiman išrinkti atstovai: p. 
Koldauskas, p-lė Bujauskaitė, 
p. Kulys, p. Kritinas, p. Žakas, 
p. Fabijonas, p-lė Stambriutė. 
Toliaus buvo kalbama ir ,apie 
išvažiavimą. Tam tikslui tapo 
išrinkta komisija, kurion pa
teko: Žakas ir Balanda, kuri 
suras patogią vietą ir viską 
prirengs. Išvažiavimas įvyks 
liepos 27 d. L. R. K. Komisija 
išdavė raportą, jog kol kas dar 
nieko neveikė. '.Nauji nariai 
persikėlė: J . Kailiukaitis, iš 
83-čios kuopos, Rockford, Ilf. 
ir P. Gritėnas iš 13-tos kuopos, 
Chicago, UI. Susirinkiman at
silankė p. Mickeliunas, Suv. 
Vai. kareivis, tik ką pargrįžęs 
iš Archangelsko. Papasakojo 
daug indomių žinių. Tikimės, 
jog p. Mickeliunas šu nauja 
kareiviška dvasia stos išnaujo 
į darbą ir darbuosis kaip jr 
pirmiau darbavosi. P-as Mic-

AUKSAS ŽMONĖMS. 
Aš pirkau iš banko už mortgečių 

labai pigiai 3 farmas ir tuojaus turiu 
parduoti, nes gyvuliai esant ant far-
mų reikalauja priežiūros. Tas farmas 
parduodu arba mainau ant namų, 
kiekviename mieste Amerikos. Galiu 
priimti dalj pinigų ir namą, jei turi. 

Farmos randasi tarp dviejų didelių 
miestų: Clevelando ir Akrono ant 
gerų kelių. Yra šulinys, bėgantis van
duo, geri budinkai; eik ir gyvenk. 
Ramiai nuo miesto dulkių ir fabrikų 
ūžimo. Čia negaliu viską surašyti, 
kas yra, nes reikėtų, visą laikraštj 
apie tai aprašyti. Tai tamista rašyk 
kok] turi namą? Kiek turi pinigų? 
Jei nori mainyti ar pirkti; cash išmo
kėtas ar yra skolos? Viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, kas ant jos yra ir kiek kaštuoja. 

Skubėk parašyti pakol yra nepar
duota. Arba gali tiesiai atvažiuoti. 
Bus aprodyta be jokių tamistai kaštų, 
o jei pirksi kelionės lėšas apmokėsiu. 
Noriu, kad musų žmonės pasinau
dotų ta gera proga. Ant farmos yra 
gyvuliai, arkliai, karvės, vištos, avjs, 
kiaulės ir užsėti javai, sodnai ir visos 
mašinos dirbimui farmų. Vežimai, 
bogė. Žemė gera, vskas auga. Viena 
farma 120 akerių, antra 101 akeris 
ir trečia 72 akerių. Dabar galima ma
tyti, kaip auga ir kokia žemė yra. 

Atsišaukit laišku arba atvažiuokit 
ant Šio antrašo: 

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

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
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Nepaprastos Prakalbos! 
Bus prakalbos parvažiavusių iš Europos pp. B. Mastausko 

ir K. česnulio. 
Atsibus panedėlyj, liepos 21 d., Dievo Apveizdos parapijos 

svetainėje, ant kampo 18-tos gatvės ir Union ave. Ten bus 
abu kalbėtojai. 

Prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 
.iimmiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

i Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ MGŲ IR CHIRURGI JOS 

Ofisas: 1541 — 43 W. Division 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Te!. Monroc 2842 

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

Telefonas: Annitage d529 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prie'namą kainą 
net taip žemai net ilr "IS.ti. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
t-čioa lubos virš Platt'o aptieko*. 

Kambaris 14, 16, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. NedėhoJ nuo 8 vai. 
rv*r> ik* •» f »mh*nrt»l diena 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
i H apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

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

Mes dabar jau galime garantuoti siuntinius 

susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čevery-

kų ir Maisto i Lietuvą, čeko-Slovakij%, Lenki

ją ir Vokietiją tiesioginiu keliu. 

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p. 

Kazimierą Bugarevičių, kuris užrubežiniais 

siuntiniais užsiima. J is jums viską paaiškins. 

y 

Atkins & Freund 
4805-13 S. Ashland Ave. 

d 

keliunas, prieš pastosint ka
riuomenėn, prisidėdavo prie 
kiekvieno prakilnaus darbo. 

Viktukas. 

Ant Pardavimo Properte 
Didelis bargenas. Kandasi no numeriu 

6631 ir 32 SOUTH UNION AVENUE 

lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
mų kitas namas medinis ant dviejų pagyvenimų užpakalyj. 
Randos neša $110.00 į mėnesį. Pareiduos greitai už $8,500.00. 
Atsišaukite 

BERNARD VELLENGA, 
11212 S. Michigan Ave. Telefonas Pullman 439 




