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METAI-VOL. IV. No. 196 

Lakūnu išperkamu nuo 
Meksikos plėšikų 

Kas bus daroma su Meksika? 

PARLAMENTE KALBĖJO 
PREMJERAS LLOYD 

GEORGE. 

Nieko jis nepasakė Airijos 
reikale. 

LAUKIAMA SUGRYŽTANT 
LAKŪNŲ. 

Reikalaujama veikti be 
atidėliojimo. 

EI Paso, Tex., rugp. 19. 
Anot armijos valdžios užtikri
nimu, vakar vakare $15,000 iš
pirkimas už lakiniu leitenantu 
Peterson ir Davis pristatyta 
Kirkpatricko krautuvėn, mies-
telyj Candelaria, Te\. , arti 
Meksikos rubežiaus. 

Čionai tvirtinama, jog abu
du lakūnu šiandie prieš rytą 
bus palmosuotu. 

Pinigus davė vyriausybė. 

Išpirkti nuo plėšikų lakūnu 
reikalaujamus pinigus paskyr* 
pati vyriausybė. 

Į Candelaria pinigus nuvežė 
miestelio Marfa, Tex., bankos 
viee-prezidentas Fennell su 
stipria militarine sargyba. 

Tos dalies Meksikos parube-
žio komendantas, g«>n. Krwin, 
paskelbė, jog kariuomenei ne
paskelbta jokie Įsakymai veik
ti. 

Išpirkimui reikalingus pini
gus užvakar veikiai suaukojo 
Big Bend apskričio co\vboy'ai. 
Bet pietinio militarinio depar
tamento komendantas, gen. 
Diekman, paskelbė, kad co\v-
bov'ams aukos bus sugražin-
tos. Nes vyriausybė paskyrė 
$15,000. 

Reikalaujama tuojaus veikti. 

Washington, rugp. 19. 
Vietos ofieijalėse sferose kal
bama, kad vvriausvbė turėtu 
veikti be jokio atidėliojimo, 
nes Meksika jau gana padariu

si nesmagumų ir nuostolių S. 
Valstijoms. 

Karės sekretorius Baker 
vakar visą dieną buvo užim
tas įvairiuose militariniuose 
departamentuose. 

Bet tų visų konferencijų pa
sekmės nežinomos. Karės sek
retorius atsisako ką nors aiš
kinti, tarti savo nuomonę. 
J is pažymėjo vakar, kad kuo

met lakūnu bus paliuosuotu, 
tuomet jis paskelbsiąs savo 
nuomom;. Kitaip, nieko nega
lima sakyti. 

t 

Ką pasakys lakūnu. 

Šiandie svarbiausias daik
tas gauti žinių nuo paėių la
kūnų. Visiems yra indomu 
žinoti, ką jiedu pasakys, 
kai}) jiedu papuolusiu plėšikų 
rankosna. 

Nuo lakūnų pranešimo pri
gulės visas vyriausybės veiki
mas. (Ji kol lakūnu nėra liuo-
su, negalima nieko nei pradėti 
nei sakyti. 

Ka sako lakūno Davis tėvas. 
Lakūno Davis tėvas, Dr. 

\Valdren B. Davis, gyvena 
Stratlunore,' Cal. Jo sūnaus li
kimas skaudžiai jį užgavo. 

Jis išmetinėja mūsų vyriau
sybei, kad Meksikoje šiandie 
tokie daiktai veikiami. 

Sako, rasi, pastarasis atsi
tikimas pagaliams pažadins ša
lies gyventojus ir tuojaus bus 
pradėtas veikimas prieš pik
tadarius. 

Dr. Davis apsiėmė pats iš
pirkti savo sūnų, jei to nebū
tų galėjusi atlikti pati vvriau
svbė. 

Londonas, rugp. 19.—Pirm 
kelių dienų buvo žinoma, kad 

[kaip vakar parlamente turėjo 
kalbėti premjeras Lloyd 
(Jeorge. J is turėjo kalbėti apie 
darbo ir ekonomijos reikalus. 
Todėl į parlamento galerijas 
prisirinko daug publikos. 

Daug žmonių parlamentan 
sutraukė dar ir tas, nes buvo 
manoma, kad premjeras šį-tą 
pasakys ir Airijos klausime. 

Bet premjeras kalbėjo tik 
apie Anglijos prekybos reika
lus, apie jos industrijos pozici
ją, inėmus kasyklų problemas. 

Tarp kitko jis pažymėjo, 
kad Anglijai karė atsiėjusi 200 
milijardų dolierių. Didesnėji 
tos sumos dalis išleista vien 
tik išnaikinijno reikalams. 

Taippat pažymėjo, jogei at
maina iš karės į taikos stovį 
užimsianti tokį laikotarpį, 
kaip atmaina iš taikos į karę. 

Pasakė, jog prekių įvežimo 
suvaržymas Anglijoje pasi
baigsiąs rugsėjo 1 dieną. 

VOKIETIJOS POLICIJA 0R 
GANIZUOJAMA ANT MI-

LITARINĖS PAPĖDĖS. 

Turi plieno šalmus, šautu
vus ir lavinama. 

UŽ 10 METŲ PRAMATOMA 
KARĖ SU JAPONIJA. 

Lincoln, Nebr., rugp. 20. — 
Vietos darbininkų organizaci
jos nusprendė įsisteigti koope-
rativę krautuvę. 

Coblenz, Vokietija, rugp. 19. 
-^Čia amerikonai turi žinių, 
kad Vokietijoje policija imta 
organizuoti tiesiog ant m ii i ta
rinės papėdės. Tas yra priešin
ga padarytai ir patvirtintai 
taikos sutarčiai. 

Antai mieste Cassel tokia 
militarine policija jau suorga
nizuota. Ji aprūpinta plieno 
šalmais ir šautuvais ir užlai
koma kazarmėse kaip kariuo
menė. 

Sakoma, tas pat daroma ir 
kituose Vokietijos miestuose. 
Amerikonai su atsidėjimu stu
dijuoja vokiečių armijų demo
bilizacija ir tenka patirti, jog 
žymi dalis kareivių pakeičia
ma policija. 

Prūsija veikia atskiriai. 
Policijos reikale Prūsija vei

kia atskiriai nuo kitu Vokie-
tijos valstijų. 

Prūsijoje policija sudaroma 
tiesiog garnizonais ii' kai]) ka
riuomenė pilnai išrengiama. 
Sakoma, ta valstijinė policija 
busianti vidujinių reikalų mi 
nisterio kontrolėje ir busianti 
pavartojama išimtinai viduji
niams reikalams. 

Žinovai tvirtina, jog toji mi-

Taip tvirtina Tolimųjų Rytų 
žinovas. 

Washington, rugp. 20. —Ja-
ponijo užgriobimas Shantungo 
ir japonų tolimesnieji pries
paudos žygiai ir landumos Ki
nijoj ir kitur už dešimties me
tų pakels japonų-amerikonišką 
karę Rytuose. 

Taip sakė Tolimųjų Rytų ži-
novas Thomas V. Millard sena
to užsienių reikalų komitetui. 

Karė ims pradžią už tą, kad 
Japonija nenorės Kinijai su
gražinti Shantungo. Tuo tarpu 
S. Valstijos reikalaus sugrąži
nimo, nes be to lenai bus pa
kirsti S. V. reikalai. 

Millard tik ranka pamojo, 
kad steigiama tautų sąjunga 
galės pakenkti tai karei. 

Jis pažymėjo, kad Anglija. 
Prancūzija ir Italija su Japo
nija yra padarusios slaptas 
sutartis. Tu sutarčių Japoni-
ja laikosi ir lai! ysis. Ir t•> lel 
anos viešpatį jo*, negalės prieš-
ginfauti Japonijos žygiams. 

Anglai lakūnai bombardavo 
Kronštadtą 

Austrija nenori išduoti 
ungarų bolševikų 

BOLŠEVIKŲ TVIRTOVĖ 
KRONŠTADTAS LIEP

SNOSE. 

AUSTRIJA NENORI IŠDUO
TI UNGARŲ BOLŠEVIKŲ. 

Anglų lakūnai pasakoja apie 
pavykusius žygius. 

Pittsburg, Pa., rugp. 20. — 
Vietos gatvekarių kompanija 
apskundė gatvekarių konduk
torių ir motormanų uniją už 
streiką. Kompanija reikalauja 
$900,000 atlvginimo. 

VOKIETIJA TURI NAUJĄ 

KONSTITUCIJA IR MOTE 
RIMS UŽTIKRINA LY

GIAS TEISES. 

Daugiau nebus viešpatijos re
ligijos. 

DRABUŽIAI IR AVALINĖS 
LIETUVOS ARMIJAI. 

LAKŪNU 

( "Draugu i " telegrama). 

New York, rugp. 19. — Iš 
Paryžiaus kablegramoje, rugp. 
17, sakoma: 

Didelis žmonių būrys pulki
ninko Talat-Kelpšos priežiūro
je Bordeaux'e (Prancūzijoje) 
krauna į laivus prekes iš ame
rikoniškos armijos sandelių. 
Tos prekės bus pasiųstos Lie
tuvon per Lappalice (?) . 

Drabužiai ir avalinės Lietu
vos armijai jau pasiųsta. Vis
kas turi but sulioduota Ugi 
rytojaus vakaro, kadangi ry
toj amerikoniška armija ap
leidžia Bordeaux'ą. 

Lietuva su pasiilgimu lau
kia tų prekių. 

Liet. Inform. Biuras. 

Denver, Colo., rugp. 20. — 
Vyriausybės agentai čia iš 
sandelių paėmė 10 tonų žuvų. 

Marfa, rugp. 20. — Ameri
konišku lakūnu Peterson ir 
Davis paliuosuotu nuo meksi-
konų plėšikų už $7,500 vieto
je '$15,000. 

Pinigus plėšikams per ru-
bežių nunešė S. V. armijos ka
pitonas Matlack. Pusę pinigų 
atskaitė ir plėšikai paleido la
kūną Petersoną. 
Kadangi plėšikai nebuvo ap

siginklavę, tad kapitonas liepė 
kitam lakūnui Davis užsilipti 
ant jo, kapitono, arklio ir a-
budu nudūmė S. V. šonan su 
$7,500. 

Plėšikai dar šaukė, kad 
jiedu sustotų. Bet kas čia tau 
sustos. 

Lakūnu paklydo paupiu Con-
chos, manydamu, kad Conchos 
yra upė Rio Grande, kuri ru-
bežiuoja S. Valstijas su Mek
sika. 

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

Cleveland, O., rugp. 20.—Du 
plėšiku užpuolė vaisių kompa
nijos ofisą ir paėmė $4,000. 

Berlynas, rugp. 19. — Vo
kiečių nacijonalis susirinkimas 
pagaliaus po ilgų mėnesių ap
svarstymo priėmė savo šaliai 
konstituciją, kuri veikiai ims 
veikti. 
Konstitucija sudaryta iš dvie

jų dalių. Pirmoje dalyje yra 
7 skyriai, gi antroje — 5. 
Pirmon dalin ineina: Imperi

ja ir individualės valstijos; 
reichstagas; imperijalis prezi
dentas; imperijalė vyriausybė; 
imperijalė taryba; imperijalė 
teisdavystė ir imperijalė teisda 

stų kareivių ir jų namiškių, 
socijalizacijos nacijonalių tur
tų, ekonominiu ištaigu, išdir-
bvsčiu, kainu nustatymo, eko-
nominės produkcijos, preky
bos, maisto, perteklių, kasyk
lų, apdraudos, prekybos lai
vyno, kontrolės ežerų, žukla-
vimo, geležinkelių, automobi
lių važinėjimo, transportacijos 
sausžemiu, vandeniu ir oru. 
taisymo kelių ir steigimo te
atrų. 

Valstijų teisės. 

teisę susimylėti kriminalis
tams. Bet negali skelbti am
nestijos ber reichstago žinios. 

Kanclieris imperijoje užima 
poziciją kaipir viee-preziden
tas. Kaip kanclierį, taip kitus 
ministerius skiria prezidentas. 

Prezidentas gali but kaltina
mas. 

Reichstagas turi teisę kaip 
prezidentą, taip ir ministerius 
apkaltinti ii; patraukti atsako
mybėn. Tokiam apkaltinimui 
reikalingas mažiausia 100 rei-

Individualės valstijos turi 'chstago atstovų raštu pareika-

Gelsingforsas, rugp. 19. — 
Anglijos lakūnai, katrie ben
drai veikia prieš Petrogradą 
su priešbolševikiškais rusais ir 
estais, praeitą trečiadienį per 
keturiolika valandų bombar-

i . *. 

davo žinomą Rusijos tvirtovę 
Kronštadtą, kuri yra bolševi
kų rankose ir kuri gina Pet
rogradą nuo jūrių šono. 

Anot gautų žinių, didelė 
Kronštadto dalis liepsnose. 

Vienu žygiu iš 8 lakstytuvų 
pamesta daug eksplioduojan-
čiu bombų tvirtovėn ir mies-
tan. 

Nuo jūrių žiūrint Kronštad-
tas atrodo kaipir liepsnojantis 
pečius. 

Abelnai spėjama, kad dides
nė Kronštadto dalis bus su-

• l 

naikinta. 
Prieš lakūnus bolševikai pa

vartojo anuotas. Bet be jokių 
pasekmių. Tik sugryžtant la
kūnams į savo bazę jūrėse į-
vyko nelaimė, kuomet ore trys 
laksivtuvai susidaužė. 

Vienas lakstytuvas inkrito 
jurėsna. Žuvo du lakūnu. 

Čeko-Slovakija uždraudė savo 
šalin ineiti bolševikams. 

Vienna, rugp. 19.—Ungarijos 
teisdarvstės ministeris atsiun-
tė Austrijos teisdarystės mini-
steriui pabėgusių čia ungarų 
bolševikų sąrašą ir pareikala
vo juos suareštuoti. 

Austrijos ministeris atsakė 
Ungarijai. Pažymėjo, kad au
strų valdžia atbėgusius bolše
vikus palaiko priežiūroje, bet 
neturi reikalo juos areštuoti. 

Taippat pasakė, kad Austri
ja negali jų išduoti, kaipo po
litikos asmenų. Kas kita butų, 
jei jie butų kaltinami atlikę 
kokias piktadarystes. 

Čeko-Slovakija aštriai už
draudė ungarų bolševikams 
ieškoti prieglaudos toj šalyj. 
Kiekvienas ton šalin i nėjęs-
bolševikas tuojaus bus išduo
damas. 

GEN. PERSHING GAVO 
DEKORACIJŲ. 

Rymas, rugp. 19.—Italijos 
karalius gen. Pershingui inda-
vė augščiausią savo šalies mi-
litarinį Savoy ordeną. 

nuosavas teises ir nuosavas tei 
sdavystes. Bet imperijaliai įs
tatymai yra viršijantieji ats
kiriu valstijų teises. Kiekvie
na individualė (atskira) vals
tija turi savo seimą. Atstovai 
seiman renkami lygiu ir slap
tu balsavimu. Moterys turi ly
gias teises su vyrais. 

Imperijalis reichstagas už-
lirna dabartinio nacijonalio su-

darystė ir imperijalė teisda- s i r i n k i m 0 ^etą. Atstovai rei 
rystės administracija. 

Antron dalin ineina: Indivi-
dualis bendras žmonių sugyve
nimas; religija ir religijinės 
draugijos, apšvieta ir mokyk
los ir ekonominis gyvenimas. 

Republikoniška viešpatija. 

Konstitucijoje pažymėta, jog 
vokiečių imperija yra republi
koniška viešpatija, valdoma 
pačių žmonių. Pažymimi impe
rijos teritorijų rubežiai, impe
rijalė vėliava (juoda, raudona 
ir auksinė). 
Imperija savo rankose turės: 

įstatymdavystes užsienių reika 
lais, kolionijų, pilietybės, išei-
vystės, apsiginimo, pinigų, 
paštų, telegrafų, tolimųjų tele
grafų, tolimųjų telefonų, mo
tinystės, vaikų, jaunuoliu, 
sveikumo, apdraudimo darbi
ninkų, apsaugos darbininkų ir 
darbdavių, konfiskatos, sužei-Įarba kitų ministerių. J is turi 

chstagan renkami ketveriems 
metams. 

Prezidentą imperijai renka 
visi vokiečiai piliečiai lygiu ir 
slaptu balsavimu, kaip vyrai, 
taip moterys. Prezidentas ren
kamas septyneriems metams. 

Reichstagas skelbia karę. 
Karę paskelbti arba taiką 

padaryti gali tik reichstagas. 
Reichstagas taippat patvirti
na visokias su svetimomis 
viešpatijomis padaromas su
tartis. 

Prezidentas skaitosi v y-
riausias šalies apginimo vadas. 
Prezidentas turi teisę pavarto
ti kariuomenę prieš nepaklus
nią valstiją arba kitokiais rei
kalais. Bet visuomet turi pa
siklausti reichstago leidimo. 

Prezidento įsakymai visuo
met patvirtinami kanclierio 

lavimas. 
Imperijalėn tarybon ineina 

atstovai iš atskiriu valstijų. 
Tarybon atstovų skaitlius ren
kamas pagal gyventojų skait-
liaus. Viena bile kokia valstija 
taryboje negali turėti daugiau 
balsų, kaip dvi penktąsias da-
lis. * 

Sulig prezidento noro. kai-
kurie įstatymai gali but pra
vedami referendumu. 

Civilių teismų teisėjai ski
riami ligi gyvos galvos. 

Panaikinami militariniai tei
smai. Karės metu prasižengė
lius teisia šalies teismai. 

Visi vokiečiai, kaip mote
rys, taip vyrai, prieš įstatymus 
turi lygias teises ir visur nau
dojasi lygiomis teisėmis. 

Konstitucija panaikina vi
sokius titulus. 

Lygios ^teisės visose valstijose. 

Kiekvienos atskirios valsti
jos pilietis yra imperijos pilie
tis. Kiekvienas vokietis turi 
lygias teises visoj imperijoj ir 
gali gyventi, kur kam patin
kama. Turi teisę visur įsigyti 
nejudomą nuosavybę ir visur 
įsigyti maistą. Kitomis kalbo
mis kalbantieji vokiečiai yra 
lygus vokiškai kalbantiems 
vokiečiams. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ GOR 

Londonas, rugp. 19. — Lat
vių bolševikų kariuomenė nu
tvėrusi žinomą rusų revoliuci-
jonierių Maksimą Gorkį ir nu
žudžiusi, anot pranešimo soci-
jalistų laikraščių Berlyne. 

Pastaraisiais laikais M. 
Gorkii veikė išvien su s rusų 
bolševikais. 

Pastos, telegrafo ir telefono 
slaptybė kiekvienam * gvaran-
tuojama. Kiekvienam vokie
čiui leidžiama raštu ar žodžiu 
išreikšti savo nuomonę. 
Panaikinama visokia cenzūra 

kratomiems paveikslams. 
Konstitucijoje daug domos 

atkreipiama į moterystės ry
šius. Sakoma, moterystė yra 
tautos išganymas. Todėl mote
rystės principai neturi but 
laužomi. 

Religijoms laisvė. 

Konstitucija visiems vokie
čiams užtikrina laisvę religi
joje. Viešpatijos religija ne
gyvuoja. 

Visiems vaikams ligi 18 me
tų amžiaus priverstinas moki-

;nimasis mažiausia per aštuo
nerius metus. Mokyklas stei
gia viešpatija. Privatinės mo
kyklos gyvuoja tik leidžiant 
vyriausybei. 

Visose industrijose darbi
ninkams konstitucija užtikri
na balsą. 

18 DARBININKŲ ŽUVO 
ANGLEKASYKLOJE. 

Trinidad, Colo., rugp. 20.— 
Oakdal Coal Co. anglekasyk-
loje Oakview užvakar ryte 
ištiko baisi ekspliozija. Mano
ma, bus žuvę 18 darbininku^ 
Daugelis lavonų jau išimta. 

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA NU
SPRENDĖ AREŠTUOTI 

KOLČAKĄ. 

Londonas, rugp. 19. — Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešta, kad bolševikų val
džia admirolą Kolčaką ir jo 
kabinetą išskyrusi iš įstatymų 
ir savo agentams įsakiusi, pa
sitaikius progai, suareštuoti 
Kolčaką ir visus jo kabineto^ 
narius. 

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI IŠ 
ODESSOS. 

Londonas, rugp. 19. — An
glijos karės ofise gauta žinių, 
kad Odessos gyventojai paki
lę prieš bolševikus ir juos iš
varę iš miesto. 

Taippat pranešta, kad bol
ševikai apleidžia Kijevą ir vi
są Ukrainą. 

Rymas, rugp. 19. — Italija 
susitaikiusi su Graikija savo 
reikalais Mažojoj Azijoj. Itali
ja gavusi ujės Meandre klonį 
ir žemės juostą, išeinančią 
uostą Smirna. . 
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"DRAUGAS" 
UTHIAMAN' D A t t T FR1EN D 

Published Daily Except Sundays by 
DRArGAS PUBUSHING OO., Inc., 
1S00 W. 4<ttb St., Chlcago, Illinois. 

TF.RMS OF SI'BSCRtPTIOII 
One Ymr $800 
Sii Months $3.00 
Thursday's Edltlon $2.00 

At WEWS-STANTI>S 2c A COPY 
AdvertlsJng rates on application 

U E T r V I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užriraSymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
arba įdedant pinigus į registruota 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHINGCO. 
1800 W. 46th St., Chicago, Iii. 

Telefonas McKinley 6114 
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Del Agitatyves Ko
misijos Pranešimo. 

Šiame numeryje talpiname 
"Agitatyvės Komisijos'' pra
nešimą taip kaip jį gavome. 
Pripažįstame reikalą siuntinė
ti rezoliucijas kongresmanams 
ir senatoriams. Nesuprantame 
tik vieno daikto, kodėl Kkze-
kutvvis Komitetas neužsiima 
tuomi darbu pats t Tai butu 
jo priedermė. Tam jis ir yra. 

Jeigu jis atrado reikalą sa
vo priedermes pavesti kitiems, 
tai MUMS lietuviams katali
kams Amerikoje jis turėjo tą 
pranešti per Amerikos Lietu
vių Tarybą. Kkzekut\ vis Ko
mitetas to nepadarė. Pati Agi-
tatyvė Komisija, nežinia iš ko 
susidedanti, ima veikti. Prity
rimas mus pamokina būti at
sargiais. .Juk p. Gabrys sudarė 
Augšėiausiąją Taryba. Lozan-
noje, pats sau prisipažino tei
ses ir reikalavo, kad kiti padė
tą jam dirbti jo sumanytąjį 
darbą, kuris išrodė neblogas 
ant rašto. Tcčiaus Lietuvos 
valdžia Gabrį teisingai už tai 
papeikė. 

Neturi būti leidžiama kiek
vienam savintis visuomenės 
įstaigos priedermes ir garbe. 
Idant negalima butą to pada
ryti, tai reikia, kad viešos pri
pažintosios įstaigos kaip Ekze-
kutyvis Komitetas pirma pra
neštų visuomenei, jog Agitaty-
vė Komisija yra ir tik tada ta 
Komisija gali pradėti veikti. 

Dėlto mes patariame savo 
skaitytojams, kad ją draugijos 
siųstų savo adresus i Kkzeku-
tvvį Komitetą ir iš Kkzekuty-
vio Komiteto reikalautą t'or-
mulų rezoliucijoms, ir kad tas 
rezoliucijas sudarė siųstų ne į 
New Yorką kas žin kokiai Agi-
tatyviai Komisijai, bet i Wa-
sbingtoną Ekzekutyviain Ko
mitetui. Jo adresas yra Execu-
tive Committe of Lithuanian 
National Council 703 Fifteenth 
str. N. W. Washington LV C. 

Nejaugi Lietuviai 
Bolševikai. 

Grand Kapids'e išeina dien
raštis "The Grand Rapids 
P res s . " J is talpina skaitytojų 
balsus ncdidesnius kaip :J0O 
žodžių. Rugpjūčio 14 d. jis pa
talpino pranešimą, po kuriuo 
pasirašęs yra p. Leon Paul 
Bagdon. J is sakosi esąs lietu
vis. J i s tvirtina, kad lietuvių 
dauguma esant bolševikai ir 
kad mažuma ©sant kitokia. 

P-as Bagdonas sako, kad lie
tuviai šituo būdu tapę bolševi
kais. D-ras Šliupas pirmasis 
skelbęs socijalizmą tarp lietu
vių ypač Pennsylvanijoje. J is 
išmokinęs lietuvius evoliucio
nizmo teorijos, todėl jie atsi
metę nuo katalikystės ir tapę 
socijalistais, nevien Ameriko
je, bet ir Lietuvoje. Socialis
tams virtus bolševikais Rusijo
je ir lietuviai tapo bolševikais 
taip-gi. 

Bet d-ras Šliupas karės pra
džioje atsižadėjo socijalizmo 
ir sudarė naują tautininkų 
partiją. J i s permainė savo idė
jas, panorėjęs veikiau įgyti 
kapitalą ir turtą negu demo
kratiją ir savo tautos broliš
kumą. D-ras Šliupas padarė 
klaidą. Vietoje skelbti socija
lizmą, jam reikėjo skelbti pro
testantizmą ir' reformaciją. 

Mes ueišskaitysime visų klai
dų, esančių p. Bagdono rašte. 
J is žinosi netiesą sakąs, kuo
met tvirtino, kad lietuvių dau
guma v ra bolševikai. Juk ne 
bolševikai užlaiko 130 lietuviš
kų parapijų, daugelį su mo
kyklomis. Iš 750,000 lietuvių 
Amerikoje 300,000 priklauso 
prie katalikų parapijų. Nei 
vienas bolševikas prie jų nepri
klauso. Dienraštis " L i e t u v a " 
ir kiti taip vadinamų tautinin
ku laikraščiai v ra nekatalikiš-
ki, bet jie nėra socijalistiški 
nei 'truputį. Jų skaitytojai yra 
iš 250,000 lietuvių nekatalikų 
Amerikoje. Kita dalis nekata
likų lietuvių Amerikoje yra so
či jalistai, bet jie toli ne visi 
yra bolševikai. Jie turi dien
rašti "Nauj ienos" ir tos yra 
antibolševikiškos. Tai-gi p. L. 
P. Bagdonas žinodamas tuos 
daiktus ir rašydamas, kad lie
tuvių dauguma yra bolševikai, 
tvčia pasakė netiesa. 

Jis nusiduoda norįs simpati
jos lietuviams, bet tą simpati
ją jis jfoando mums užpelnyti 
išskaičiuodamas D-ro Šliupo 
klaidas. Tokis simpatijų gami
nimas Lietuvai yra naudingas 
jos priešams. P-no Bagdono 
darbas taip liudija apie ji. Ir 
pats p. Bagdonas tą supranta. 
Norėdamas tą įspūdį susilp
ninti jis sakosi esąs lietuvis. 
P-a s Brydvaišis nesenai rašė 
apie panašius asmenis neminė
damas niekeno vardo. Dabar 
turime liūdną prityrimą, kad 
B ry d vai šio persergėjimai nor 
buvo tušti. 

Lietuviškų Mokyklų Nauda. 

Verda Irlandijoje. 
Visa iriandijoK žmonija, kas 

tik gyvas, sukilo prieš Anglijos 
valdžią. Šiandie polie.monam 
tenai begalo pavojinga. Dau
gelis jų užsimoka net gyvasti
mi. 

Laikraščiuose pasipylė se
kančio, turinio straipsniai: 
'Moki tauta nepasiliuosuos, 
jei nekovos už liuosybę. Tau
ta, kurios apgynime nesukru
vintas plienas, bus, tarsi, kau
las šunų .tvarte. Liuosnorių 
priedermė yra kovoti su Ang-
lais<' Visi Irlandiečiai laukia 
premjero Lloyd George pa
skelbimo. 

Laukiama galutino 
nusprendimo. 

Ministrų pirmininkas, ryto
jaus kalboje, tikimasi, kad nu
statys galutiną Irlandijai val-
dymosi formą. Florence Plun-
kett straipsnyje sako: "Vei
kiantieji taikos klausime Ir
landijoje yra suparalyžiuoti, gi 
kraštas kas valandą labiau de
ga neapykanta, vis tai del val
džios nenustatyiuo aiškaus val-
dyiuosi formos. By kas susipa
žinęs Irlandiečių klausime, 
buk tai Irlandijoje ar kitur, tu
ri gerai suprasti, kad joks pat-
valdiškumo, Irlandiečiams, su-
hianymas nebus priimtas, jei 
fieduos irlanditčiam^ savo Dar

ąs" = = 

lamento, turinčio pilną apsi
sprendimo jėgą. Irlandiečių 
troškimai bei aspiracijos nega
li Imti užganėdintos be Angli
jos politinės drąsos." 

Iš to aišku, kad jau ir Angli
jai pradeda nors pamažėliu at
sidaryti politinio aklumo akys. 
Juo greičiau ji praregės tikrą
ją žmogiškumo šviesą, tuo bus 
naudingiau jai ir jos slegiamai 
Irlandijai. 

Lai vienybė pergalėja netie
sos tvirtybę. 

Dvi yra didelės naudos iš 
lietuviški] mokyklų Ameriko
je, būtent, savo kalbos išmo-
kinimas ir žmogaus tikslo iš
aiškinimas vaikams. 

Svečias iš Amerikos. 
Teko būti viename name 

Lietuvoje, kur ūkininkas ką 
tik buvo gavęs laišką iš A-
merikos, kad parvažiuoja jo 
brolis su pačia, su dviem vai
kais. Perskaitęs tą laišką ūki
ninkas nuliūdo, nes buvo pa
rašyta, kad brolis iš tolimo.? 
šalies pribus į artimiausią na
mams geležinkelio stotį tą pa
čią dieną, kada įvyko pasivė
linusio laiško skaitymas. 

Senoji močiutė nekantriai 
laukusi sūnaus iš Amerikos ir 
marčios skubino namiškį sū
nų, kad lieptų kinkyti arklius 
ir važiuoti į stotį parvežti sve
čią. Namiškis sunūs ką tik 
buvo parvažiavęs iš valsčiaus 
raštinės; arkliai buvo įvargę. 
Kol parvedė kitus iš lauko, 
štai beįvažiuoją į kiemą sve
čiai. J ie parkeliavo samdytu 
vežimu. 

Džiaugėsi senieji sūnum, 
gėrėjosi marčia, kurios dar 
niekad nebuvo matę. Truputį 
išaugšto žiurėjo į senesniuosius 
maždaug dvylikos metų ber
naitis ir apie keturiolikos me
tų mergaitė. Seniesiems l>esi-
sveikinant juodu šaipėsi ir 
šnekėjosi taip, kad kiti nieko 
nesuprato, tik tankiausiai gir
dėjo žodį funny. Tą pastebėjo 
jauniklių tėvas ir gana rūs
čiai liepė pasisveikinti su se
nuoju tėvuku ir močiute. 

Vaikai priėjo, pasisveikino 
su savo grandpa ir graudina, 
bet gana šaltai. Tėvukas ta 
pastebėjo ir ėmė kalbėti tfu 
marčia, klausi nedarnas apie 
jos tėviškę, neduodamas su
prasti, kad pastebėjo vaikų 
auklėjimo *toką. Jausminges
nė močiutė nepastebėjo šalto 
vaikų išdidumo, o glaudė juo
du prie savęs. Vaikai nesigy
nė, bet su ja susišnekėti nega
lėjo. Vaikai nemokėjo lietuviš
kai. Jųdviejų tėvas ir motina 
tik tada šnekėdavo namie lie
tuviškai, kada norėdavo, kad 
vaikai nesuprastų. Šiaip juo
du prieš žmones rodydavosi 
esą nelietuviai. Juodu ir pa
vardę V sėlis, buvo permainę į 
Smith. I 

Skaudu pasidarė, senutei 
ant širdie*. J i paliovė džiau
giąsis savo sūnaus vaikais. 
Jonas Ūselis, amerikietis, bu
vo ketinęs per vasarą viešėtis 
pas brolį, l>et negalėjo. Lietu
vybės netekę vaikai taip visu 
kuomi bodėjosi, kad ant ryto
jaus ėmė daryti nemalonumus 
visiems namiškiams. Riksmu 
ir piktumu juodu reikalavo iš 
tėvų grįžti namo kuogreičiau-
siai. 

Tėvas smarkiai supyko are 
vaikų. J is norėjo tyčia vaikus 
pabausti: tegu liekasi ir ga 
na, bet motina stojo vaikų \ u-
sėje. 

Už poros dienų namiškis 
brolis sukvietė giminių, pri
prašė ir kunigus į svečius. 
Pasidarė ir pokylis. Tame gi
minių suvažiavime amerikie
čiai vaikai pasidarė stačiai 
nepakenčiami. Prie stald už

ėjo kalba apie vaikus. Kuni
gas iš laikraščių žinojo, kad 
tame mieste, kur svečias gy
veno, yra ir lietuviška mokyk
la. Tai-gi kunigas paklausė: 
"Kodėl Tamista neleidai vai
kų į lietuvišką mokykląV A-
merikietis neapsimintijęs at
kartojo amerikietišką dainelę, 
kad public schoolės esančios 
dovanai, o lietuviškosios bran
gios. Tada neiškentė ir namiš
kis brolis nepridėjęs. 

— Moki po 60 ir 70 dolier ;.| 
už drabužių eilę, o galėtum 
lengvai gauti už 50. Jau ir 
turėtum tą 10. dolierių me
tams, ką reikia užmokėti už 
du vaiku. 

— 0 kiek kaštuoja žiedai 
ant rankų, kiek pačios šlebės ?! 
—pridėjo motina beveik su
pykus.—Ar negalėtumėte dė
vėti truputį pigesnių, tai vai
kai nebūtų svetimi. 

Ką tik porą savaičių išken
tę tėviškėje Ūseliai turėjo 
grįžt į Ameriką del vaikų. 
Nebūtų to įvykę, jei vaikai 
butų vaikščioję į lietuvišką 
mokyklą. Jie nebūtų svetimi 
savo artimiausiems. 

Lietuvių kalba Amerikoje. 

Suvienytų Valstijų dirbtu
vės siųs į Lietuvą daugybės 
visokių išdirbinių, dėlto šios 
šalies įstaigos turės susižino
ti su Lietuvos įstaigomis. 
Lietuvoje nėra ten gimusių 
anglų,mokančių lietuviškai ir 
galinčių susirašinėti angliškai 
su Amerika. Dėlto lietuviai 
pirkinius ims iš tų dirbtuvių, 
su kuriomis galės susirašinėti 
lietuviškai. 

Daugelio įstaigų vedėjai tą 
jau supranta, dėlto j savo raš
tines samdosi veikiaus lietu
vius klerkus ir stenografes ne
gu nemokančius kalbos. Ang
liškai, vokiškai ir prancūziš
kai, dažniausiai, susikalba 
pats raštinės vedėjas. Klerkus 
ir stenografes samdo iš mažų
jų tautų, kad galėtų turėti 
santikius su mažomis tauto
mis, nes jos pelno duoda dau
giau negu didėsės. Didėsės 
tautos pačios neturi kur dėti 
savo išdirbinių. 

Tokiu būdu mokėjimas lie
tuvių kalbos jauniems ameri
kiečiams duoda progos gauti 
lengvesnę ir geresnę vietą. 
Vieną kartą buvo dvi vienme
tės lietuvaitės, abi gražiai mo
kėjo rašyti su rašamąja maši
na. Viena mokėjo lietuvių gra
matiką, kita ne. Ta mokančio
ji gavo vietą, išvažiuojant 
stenografistėms į Paryžių, o 
nemokančioji negavo. 

Dvasios reikalai ir mokykla. 

Naudinga yra žmogui turėti 
sveikas akis, stiprias kojas, 
bet nekas naudos iš sveikų 
kūno sąnarių, jei protas su
mišęs, ir smegenys nesveiki. 

Augštesnė už kojas, akis 
smegenis ir protą yra žmo
gaus dusia. Neprotinga yra 
aprūpinti žmogaus kojas ne-
aprupinant galvos. Taippat 
neprotinga yra aprūpinti že
mesniuosius žmogaus reikalus, 
o neaprupinti jo dūšios. 

Mokykloje, kur uždrausta 
yra kalbėti apie Dievą ir re
ligiją, ten negalima yra išaiš
kinti žmogaus tikslo. Kas iš 
to jei žmogus žinos kam yra 
visos masinos, visos triobos ir 
įstaigos, jei nežinos kam yra 
jis pats. Nuo tikslo priklauso 
žmogaus vertė. 

Katalikiškos mokyklos duo
da vaikams suprasti žmogaus 
tikslą, parodo jiems visas 
priemones tam tikslui pasiek
ti. Tai-gi katalikiškos mokyk
los tuomi žvilgsniu augščiau 
stovi už kita*. 

Augštosios Mokyklos. 

Svarbu, kad lietuvių vaikas 
pabaigtų nors pradinę lietu
višką mokyklą. Augštųjų lie
tuviškų mokyklų neturime, iš
skyrus Šv. Kazimiero Akade
miją mergaitėms. Tečiaus tu
rėtume rūpintis įgyti tokių 
mokyklų ir bernaičiams. 

Mažas kūdikis mokinasi my
lėti Lietuvą ir pažinti jos kal
bą tiek, kiek išneša mažo iš
mintis ir širdis. Žmogui au
gant turėtų augti taip-gi jo 
galvoje tėvynės pažinimas. 
Bet viešose augštose mokyk
lose niekas to nemokina. To
dėl vieni mokslai ir jausmai 
auga ir plėtojasi jauno lietu
vio prote ir širdyje, su pagel-
ba viešosios augštos mokyk
los, kiti-gi neauga ir nesiplė-
toj a. 

Liga būva žmogui, jei au
gant visam jo kūnui, atsilieka 
vienas kokis nors narys. Bai
siai išrodo užaugęs vyras su 
mažytėmis rankvtėmis lvg ku-
dikio. Taippat išrodo lietuviai 
einantieji augštesniuosius 
mokslus svetimose mokvklose. 

w 

Jie rūpinasi liuoslaikiais šiek 
tiek pramokti lietuviškai. To
kis darbas atseina brangiai ir 
sunkiai. 0 

Katalikai, įstoję į nekatali
kiškas augštasias mokvklas, 
nesirūpina liuoslaikiais didin
ti savo galvose pažinimą ka-
talikvstės. Dėlto dažniausiai 
jų gyvenimas pasidaro suiręs. 
Nei atsižada katalikystės, nei 
išpažįsta jos darbais. Pasida
ro nesveiki, angliškai sakosi 
monstruouse. 

Nedarykime tos nelaimės 
savo vaikams. Jei negalime jų 
leisti į lietuvišką augsią ją mo-
kvkla, tai leiskime nors i ka-
talikišką. 

ATSIŠAUKIMAS I LIETU-
VIŲ DRAUGIJŲ IR 

KUOPŲ SEKRET. 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

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

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas ? .v 5c. 

• 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galilėjus i 5c. 
11. I socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucionierių tarpe 5c 
14. Apie Apšvietą * 25c 
Dangaus Karalie* ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

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

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

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

čių mylimą rūtelę 15C 
Auštant. Eilės J. Mikuckio 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės i5 c 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje g0c 

Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu. 55c 

Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų. 50c 
Sudiev—mazurka ) # įfc 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-tfa STREET, OHIOAGO, ILL. 
miiiHmimmiiHmitmiim^ 

Vienam iš Kongresmanų į-
nešus j Kongresą bilių, rei
kalaujantį pripažinimo Lie
tuvos neprigulmybės, Ekzeku-
tyvis Komitetas sudarė tam 
tikrą komisiją pampininiui re-
zoliucijų draugijoms del pa
siuntimo Kongresmanams ir 
Senatoriams tų distriktų ir 
valstijų, kur draugija ar drau
gijos randasi. Komisija gami
nimui rezoliucijų sudaryta ir 
užvardinta: Agitatyvė Komi
sija Lietuvos Neprigulmybės 
Išgavimui. Šioji Komisija jau 
ekzistuoja suvirs du mėnesiu 
ir turi pagaminusi keletą for
mų rezoliucijų į Kongresma-
nus ir Senatorius. 

Tikslas siuntinėjimo šių re
zoliucijų į Kongresmanus ir 
Senatorius yra toks: kuomet 
tas įneštas bilius dėlei Lietu
vos neprigulmybės pripažini
mo ateis ant svarstymo, kad 
nebūtų nei vieno Senatoriaus 
nei Kongresmano, kuris ne
būtų gavęs rezoliucijos nuo 
Lietuvių Draugijų ir nebūtų 
nežinėje apie Lietuvos žmonių 
reikalavimus ir norus. 

Komisija bandė siuntinėti 
tokias rezoliucijas draugijoms 
ir kuopoms, kurių valdybų 
adresus pajiegė gauti, bet di
delė dalis draugijų po įvairias 
kolonijas dar nėra gavusios 
tų rezoliucijų, nes negalėjome 
pasiųsti del neturėjimo adre
so. Tad-gi šiuomi kreipiamės į 
sekretorius, kad jie pasisteng
tų prisiųsti mums savo adre
sus, kad mes galėtumėm pa
siųsti kiekvienai draugijai 
Su v. V aisti jose. Kuomet visos 
draugijos užpils rezoliucijomis 
Kongresmanus ir Senatorius, 
galima būti tikrais, kad atėr 
jus svarstymui pripažinimo 
Lietuvos Neprigulmybės, jie 
bu§ ap*ipažin£ su Lietuvių' 

reikalavimais ir, turėdami o-
menyje, ko jųjų distriktų 
žmonės reikalauja, — bilių 
parems ir priims. Tad-gi dar 
sykį pakartojame — siųskite 
mums draugijų adresus, o 
draugijos, gavusios rezoliuci
jas, priimkite ir pasiųskite jas 
savo Kongresmanams ir Se
natoriams. 

Agitatyvė Komisija, 
1*. S. — Išsiųsta jau apie 

15,000 laiškų pavieniams ra
šymui pas Kongresmanus ir 
Senatorius. Daugelis tokiiir 
laiškus, persirašę, pasiuntė ir 
gavo atsakymu*. Komisijai y-
ra svarbu žinoti, kas gavo at
sakymą ir nuo ko. Tad-gi 
šiuomi meldžiame visų tų, ku
rie gavo atsakymus ar dar 
gaus, kad teiktųsi tuos laiškus 
mums prisiųsti. Taipgi ir 
draugijos, gavusios atsakymus 
nuo Kongresmanų ar Senato
rių ant pasiųstų rezoliucijų, 
teiksis mums prisiųsti. 

A. K. 
307 W. 30th St., 

New Ybrk, N. Y 

balių. į komitetą inėjo J . Am-
brozevičienė, B. Toleikaitė. 

Ši draugija veikli. Užtat ver
ta pagyrimo. Ji .neatmeta ge
rų užmanymų ar tai tautos, ar 
bažnyčios ar šiaip kokios įstai-' 
gos bei labdarybės labui. 

Narė. 

GRAND RAPIDS, MIOH. 
LIETUVIAMS! 

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

Pas jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

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

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Nedėliojo, rugpjūčio 17 d., š. 
m., Šv. Kryžiaus parap. svetai
nėje, Šv. Pranciškos Rymietės 
moterų ir mergaičių draugija 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 

Visųpirma buvo skaitytas 
praeito susirinkimo protoko
las, kuris liko priimtas. Proto
kole rasta, kad praeitame susi
rinkime gautas į draugiją iš 
L. Kaud. Kryžiaus vietos šel
pėjų skyrio laiškas, buvęs .pri
imtas, tik tame susirirtKime 
reikėjo paskirti pagal išgalės 
auką. Nutarė iš iždo paaukoti 
L. Raud. Kryžiui 25 dolierius. 
Nunešti į skyrių įgaliota 
p-nios Ambrazevičienė ir Bun-
džinskienė. 

Paskui apkalbėta draugijos 
reikalai. Šiuo.sykiu butą ne
mažai išmokėjimų ligoniams 
pašelpų. 

Kad draugijos iždas nesu
mažėtu, minėtų išlaidų dėlei, 
nutarta nurengti niilžįni&ą 

DIDELIS IŠSIPLETOJIMAS 
ODOS LIGI). 

PIRMAME DRAPTE 174,642 
JAUNŲ VAIKINŲ BUVO 

ATMESTI Iš PRIE
ŽASTIES PALIETI

MO ODOS LIGŲ. 

O pirmas draftas^buvo tai 
tiktai 10% žmonijos Suvienytų 
Valstijų. Yra labai lengva ap-
skaitliuoti dauguma žmonių 
kurie kenčia nuo odos ligų 
Suvienytose Valstijose. Speci-
jaliai vasaros laikų odos ligos 
pasidaugina. Vasaros laikų 
oda daug kenčia nuo karščio 
daugina ligų. 
daugina ligų. 

Partocyl yra geriausias ir 
saugiausias vaistas nuo odos 
ligų kaip tai spaugų, niežulio 
eezema, nes ji užlaiko kraują 
gerame stovije. Kainuoja tik
tai $1.00 dėžute Apteka Par-
tosą, 160—2nd Ave., New 
York. 

\ 
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GERA SĖKLA, 
Šį kartą buvo tai ilga ke

lionė iš Chicagos Pittsburghan. 
Nors ramiai sau sėdėjau 
"pulmankarv j e " bei turėjau į-
vairhj skaitymų, tečiau kin
kas bučiau mėgęs važiuoti 
nakčia, lovoje. Tuomet tai fco-
pigu: atsigulei kovon vienoje 
stotyje, gi pabundi jau vietoje. 

Šį kartą likimas buvo prieš 
mane, tai ir sumaniau, prie
vartą paversti dorybėm Trau
kinys savo laiku pradėjo eiti ir 
po kokiam valandos bertainiui 
jau dundėjo sau nustatytuoju 
greitumu. Aš betiksliai žiurė
jau langam Prieš mane, tarsi, 
bėgo įvairiu apielinkhi vaizde
liai, gi su jais ėmė spiesti ir 
mano mintys. Cžsimąsėiau, ai
tai buvo man Apveizdosv lik
ta, kad teėiau dieną o ne nak
tį keliaučiau, priešingai mano 
norui. Prisiminus man daug 
panašių prietikių, atsidaviau 

darnu. 
" J u s esate tėmijęs žmogus,n 

jis- tarė man, "apsišvietęs ir 
mąstąs. Man malonu kalbėti su 
jumis. Aš irgi esu gerokai ap
siskaitęs. — Vieno negaliu su
prasti, taip sakant, suvirš
kinti, yra tai Romos Katalikų 
mokslo." 

Ar jus kiek žinote apie tą 
mokslą.' 

"Beveik nieko, išimant kū
dikystės padavimus, kurie su-
uigo su manim. Ketai mus ap-
vila mušu kudikvstė." 

Aš nesutinku su jumis tau e 
klausime, mano prieteliau. 
Kai j) ten nebūtų, aš esu kata
likas -- Romos Katalikas, kaip 
kad sakėte jus. 

J is nustebo ir žiurėjo į m -
no. Aš šypsojausi. 

" J u s esate Romos Katali
kas.' Niekuomet netikėčiau. 
Nužemintai atsiprašau. ' ' 

(Ji kodėl jus netikėtumėt? 
"Xa, kadangi inteligentas, 

kaip kad jus esate, neišrado, dvasioje noriai Dievo valiai. 
Prašiau, kad duotų man uialo- Kad galėtų priklausyti prie 
ne būti palankiu Įrankiu Die- t o s kunigu; išnaudojamos ats-
vo rankose, neatkreipiant do- kalosP 
mos kas nesitiktu su manim.! Bot aš taip jau esu kunigas. 
Cia nenoroms prisiminė vaikų 
giesmė, kurią jie dažnai pa
kartoja mišiose: 

Jėzaus Širdie užstatam 
Mano gyvenimą Tau. 
Tavyje viltį matau!— 

Turbūt ėmiau niuniuoti pri
tardamas geležinio arklio ra 
tų bildesiui. Jaučiausi nepa
prastai ramiu ir linksiniu. Sė
dėdamas arti lango turėjau už
simetės šilkine skepetaite ant 
kaklo, taip ka<l mano rymiš
kas kalniomis buvo visai pri-

Jis žiurėjo į mane. Tas ma
ne bovijo, nes su visu jo )n\<\-
gyrimu plataus apsiskaitymo, 
matomai, dar nebuvo buvęs pa
našiojo draugijoje. 

** Tūkstančiais kartų atsi
prašau! jus kunigas! Kas ga
lėju tikėti tam? jus kunigas! 
Man linksma, kad jus nesate 
vienas iš tų suviltų vienuolių, 
kurie tiek prasižengė tamsu
mo amžiuose," jis sumurmėjo. 

(Ji aš esu taip jau vienuolis/ 
reiškia, priklausau prie vie-

dengtas. Pažvelgęs i šoną su- tuuolijos, dabar su reika'ais 
siduriau akimis su žmogumi. Į keliauju po vienuolynus, 
mandagaus budo, apie tfisdr I -Jis apsisuko su kėde, čia 
šimts penkių metų amžiaus.) vėl atsigrįžo prieš mane, jo 
J is sėdėjo kėdėje salo. luauo-sJveido matėsi didžiausias nu-te-
Linktelojo sveikindamas ma- I luinas. 
no, aš irgf jį panašiai pas-1 " J u s kunigas, vienuolis ii 
voikinau. 

**Tolima kelionė prieš mus. 
inteligentas!' 

Tikiu, kad taip yra, aš atsa-
tamista, jis tarė. 'Man rodo- U i a u j a l l K {yu ( l a b a r ? m a n o p r i e 

toliau, be mažiausio aitrumo 
jausmo, pavelykite, kad ką 
tai jums pasakyeia. Jus pra

si, kad Pittsburghe sustosim* 
pirmą syk ." 

O, ne, atsakiau: v ra vienas 
ar tai du sustojimu pirm tam. gyvenote ainžį ii', sakote, esate 
Vienok yra tai tolimas kelias sk :aį tos aaug. Tai gali būti tie-
dar iki pirmam sustojimui. sa< G i 1 ) a v e lvk man išreikšti 
Pittsburghas yra mano kelio- s a v o n u s t c bi raa , kad jūsų iš
neš galas. silavinimii inteligentas butų 

" A š važiuoju tiesiog Keu 
Vorkan, iš tenai Etruria Livor 
poliu. Esu pirklys, važinėju 
X Bendrovės reikalais. 

užsiganėdinęs su tokia vienpu
siška nuomone link mūsų, 
kaip kad jus turite. Jus, at
leiskite man, buvote siauras ir 

Esu nariu tos bendroves. Ma- neteisus savo sprendimuose; 
no žmona su vaikučiais New 
Yorke laukia manės". 

Veliju, kad kelionė kai}) 
sausuma, taip vandenynu butų 
pasekminga. Xes daug nelai
mių šiuose laikuose pasitaiko. 

"Ačiū jums. Viliuosi, kad 
mnsų draugijai nieko nesi
tiks.' Truputį patylėjęs, ta rė : 
44 Laiko praleidimui gal mėg-
tumėte sužaisti kortosna.' 

(iaila, kad turiu atsisakyti, 
kadangi aš kaip gyvas ne-
žaidžiau kortosna. 

J is nustebės pažiurėjo į ma
ne. 

"Nagi , nagi, tai yra nepa
prastas apsireiškimas. Aš tai 
mėgstu kortoti. Jei pavelysite, 
tai jums parodysiu kelis gud
rumus, žinia, tai yra paprasti 
gudrumai, vienok laikui pra
leisti v ra labai užimanti.' 

Bus man labai linksma, sa
kiau aš. Nes labai mėgstu tuos 
žaislus ir suprantu juos, nors 
pats žaisti ne 
neturėjau tam laiko. 

Varpelio ženklu pakvietė 
tarną: netrukus jau turėjome 
prieš mus staleli. Pžimančiuo-
se gudrumuos bei pasikalbė
jimuos maloniai prabėgo poros 
valandų laikas. Galutinai pra
šalinta staleli* ii iii-- atsikrei

pus neištirėte kitos pusės. 
Jus, prisipažinote, kad, be
veik nieko nežinote apie kata
likų tikybą, jus nesusitikote 
kunigo pirmiau ir vadinate 
vienuolius tamsumos amžių 
vaisiumi. Aš visai nekaltinu 
jus už tai, gi sakau, kad būti 
teisingu savo inteligentišku-
nmi, savo žmogiškumui, kodėl 
neištirti kitą pusę ir apsvars
tyti gerai? Patirk kaslink ka
talikų iš katalikiškų mokslo 
versmių. Pažink Bažnyčią iŠ 
jos paėios mokslo, del pačios 
tiesos, tuomet rašyk man, gal 
geriau, atvažiuok pas mane į 
namus, tenai priimsiu širdin-
uiausiai iš supažindinsiu su 
kitais vienuoliais, už man? ge
resniais žmonėmis. Padaviau 
kortelę su savo ir savo mokyk
los vardu. 

J is tyliai klausėsi ir prie-
mc mano korčiukę. Mažai k$ 
daugiau besikalbėjova, aš ė-

Taip ta i persiskyTėme su 
juomi. Ilgai po to, kuomet tik 
atsiminiau, pasimelsdavau, kad 
Dievas jam duotų malonę iš
vysti "k i tą pusę". Metams 
beslenkant, visai jį užmiršau. 

I septynius metus po tai Chi
cagos kelionei koks tai nepa
žįstamas suskambino varpeli 
mūsų vienuolyno duryse; klau
sė kun. N. N., nee/.odamas sa
vo vardo. 

Nuėjau vieškambarin. Arti 
prisižiurėjova vienas kitam. 
Aš, žinia, buvau abite. 

" A r tai jus esate Tė
vas N ! " 

Taip, aš esu, gi jus esate po
nas X. iš Chicagos. Mudu kar
tą k oliavo va sykiu. 

"Ka ip gerai jus atsimenate! 
Aš nepažinau jūsų dabartinia
me rūbe. Taip, aš esu tuomi 
žmogumi. Jūsų kantrybė ir 
mandagumas, kuomet aš in-
žeidžiau jūsų tikybą jūsų kuni-
gybę net jūsų pašaukimą, pa
darė į mane didį įspūdį. La
bai nustebau ir buvau suerzin
tas. Dasigavęs Europon pasi
ryžau ištirti kitą pusę, kaip 
man patarėte, norėdamas įsi-
tikrinti, kad mano pusėje tie
sa, o kad jus klystate, Skai
čiau kataliku moksliškas knv-
gas, lankiausi katalikų baž
nyčiose bei vienuolynuose ir 
radau visur, kad aš klydau, 
o jūsų pusėje tiesa! Tapau ka
taliku su visa savo šoimvna. 
Turėdamas jūsų kortelę, atva
žiavau tarti aėiu už patarimą 
ieškoti 'kitos pusės', t. y. su
sipažinti su katalikybe, ka
dangi tiesa tesiranda vien 
tik tenai ." 

Nėra ko sukyli, kad links 
mai praleidome keletą valan
dų kartu, gi aš jaučiausi lai
mingiausiu, kad man leista Im
ti Apveizdos Įrankiu patrau
kime dusių Knk Kristaus, link 
amžinosios tiesos kelio, nors 
patsai tuomet buvau gana ne
kantrus savo kelionėje. 

X. 

Lietuviai 
Amerikoje. 

OMAHA, NEBR 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LENKŲ DARBAI. 

pataikau, nesM«""> k « 1 , M ' t i P u r i u s . 
Xetrukus privažiavome Pitt-

sburghų. Sustojus Union stoty
je, aš padaviau rauk atsisvei
kinimui, jis druėįai suspaudė ir 
padavė savo kortelę. Išlipęs iš 
traukinio skubinausi prie ve-
žim->,Jiuris dastate mane pas-
k ir ton vieton. 

Rugpjūčio 1 d. p. Ona Žal
pienė apvaikščiojo savo vardu
vių dienų. Tarpe sveėių buvo 
ir vietinis klebonas, kun. J. 
Oleohnaviėius. Po gardžių už
kandžiu ir naminiu uėrimu, 
geros šeimininkės pagamintų, 
geri), kun. J . Olechnaviėius 
prakalbėjo i išvėčius, raginda
mas atminti brolius ir seseris 
Lietuvoje ir paaukoti L. Raud. 
Kryžiui. Šeimininkas, pagirda-
mas prakilnų darbų, ir-gi kvie
tė visus prie aukojimo. Sekan
tieji aukojo: 

Po 1 dol.; kun. <J. Oleehna-
vięius, P. Rimkus, N. Oleelma-
viėius, O. Žalpienė, |£# Gandu-
tienė, A. Zigmantienė, A. Bal
kus ir &. Žalpis $1.50. 

Po 50c: V. Žalpis, T. Biliu-
niutė, B. Biliūnas ir J. Simo
nas. 

Viso $12.50. Pinigai perduo
ti vietiniam L. R. K. šelp. sky
r i u i . 

Dagys iš Packinghouse. 

PHILADELPHIA, PA. 

Klaidų atitaisymas. 

44 Draugo" 190 numery j , ko
respondencijoj iš Philadel-
phia, Fa., apie našlaičių vaka
ro, įsiskverbė keletas klaidų. 
Vietoj pelno nuo vakaro liko 
100 dol., turėjo būti 60 dol.; 
vietoj namas gyvuoja jau sep
tyni metai, turėjo būti septyni 
mėnesiai; vietoj Noreika, turė-

Širvintai. Kuriuo būdu įsi
veržė lenkai į Širvintus, nežiū
rint mūsų komendanto prote
sto, buvo jau aprašyta "Nepri
klausomoj Lietuvoj." 

Lenkų šeimininkavimų į)ra
dėjo cia vykinti atsiustas nuo 
lenkų valdžios komendantas 
poruenikas Turlink'as. Jis la
bai mandagiai prigavo kun. 
dekanų Novickį. Vienų gražių 
dienų kelis kart buvo atėjęs į 
klebonija. Visokiais budais 
meilinos prie kun. dekono, su
tikdamas su jo nuomone ir ža
dėdamas išpildyti jo reikalavi
mus. Buvo net padare; kleboni
joj birželio 14 d. "Konferenci
j a , " kurioj dalyvavo mūsų ko
mendantas, žemės ūkio ir val
stybės turtų įgaliotinis, kun. 
dekonas, Gelvonų, klebonas ir 
lenkų komendantas, kuris pasi
rodė labai mandagus ir malo
nus žmogus. Sutiko net prisi
laikyti demarkaeijinės linijos, 
nurodytos mušu komendanto. 
Kartu pasisakė, jog kaip tik 
rvtoj birželio 15 d. bus išrink-
tas mūsų valsčiaus komitetas, 
jis dar vakare uždarvs savo 
komendantūros raštinę ir gal 
but pirmadieni visiškai išva
žiuos į Maišogalą. Viskas tai 
buvo daroma matyti tam tik
ram tikslui. (Javos nuo kun. de
kono kaip ir paskolai 350 rub. 
tik porai dienų apmokėti, raš
tu atsisakė savo žodžio, duoto 
per "konferencija" ir pradėjo 
darbuotis visai priešindamasis 
mnsų komendantui. Kun. de
konas, patyręs, jog Turlink'as 
turi išvažiuoti iš Širvinta, nu-
siuntė pas ji žmogų, kad skola 
sugražintų. ,*>'. pasisako, jog 
jau ! Į valandos, 1. op per savo 
ardinansų atsilyginęs, ko te
ėiau nepadarė ir staiga išva
žiavo. Dabar kun. dekonas pa
traukė į teismų, tik nežinia ar 
laimės. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau Eleoos Jaukunaitės ir 

Stanislovo Juskunaičio iš Žemalės 
miestel io Telšių pav., 1913 metais 
atvažiavo i Amerika, j Massachusets 
valstiją, kur dabar randasi nežinau. 
Prašome atsišaukti arba kas kitas 
duoti žinią man šiuo adresu: 

Stanislovas Jodys, 
2207 1371h St. Indiana Halbor, Iud. 

Paieškau senos moteries, kurį ga
lėtų namus apžiūrėti, valjo išvirti ir 
19 mėnesių mergaite pridaboti. Su 
va kvs4h] sut iksime. 

Atsišaukite 
Cha s. Tautkus, 

644 W. 18-th Str. Chicago, . UI. 

Ant pardavimo kendžių krautuve. 
Atsišaukite 

Cha.s. Tykai-. 
1614 AVootl Str., Chicago, UI. 

Namas 'ir 4 lotai ant pardavimo, 
namas 3 lubų po G kambarius, yra 
didele barne 80 pėdų ilgio 32 pėdu, 
ant 2 lubii. Randus be barnes n r š i 
$50.00 j mene.si. Atsišaukite tuojaus: 

Antony stankn. 
2»42 W. 53rd Str., C!if |ago. 111. 
m - ' • ' • ' • • • • ' • •B • ' • • , . , - . . . • -

Parsiduoda labai pigiai vargonai, 
pijanai taip-pat gal ima gauti ir gra-
mafonu. 

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

Parsiduoda automobį l ius Hudson 
1916 7sedyniu labai pigiai ' v iskas 
gerame padėjimų Kaina tiktai $525-

«Kas pasiskubins t a s nepraloš. Atsi
šaukite 

1543 W. 46 Str. 
Telefonas Yait ls 7125 

Parsiduoda IdeaUžkas n a m a s — g e 
riausia transportacija, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, viduj ąžuolo ir 
grindys, šiltu vandeniu šildoma, elek
tros šviesa ir gazas, stueco garadžius, 
cementinės gindys. Atsišaukite pan 
savininką: 6643 So. "VVabash ave. 

PAKSIIMODA. 
2 augšėių mūrinis namas ant pir

mo storas ir 3 rūmai pagyvenimui 
ant antro 5 dideli rūmai. Randr>;s 
33.00 j mėnesį parsiduoda u i 26 
š imtus namas randasi geriausioj vie
toj, priešais šv. Jurgio Bažnyčią. 

C. SI ROMHKT 
3346 So. l l a l s t ed St.. Chicago, 111. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 314d So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 
»% j į 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8685 

:f» 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4713 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

* — -

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
•1 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

: • : - - - -

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

! 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstern Boulcvard 

Kampas W. 35-tos gatvės 
•_• 

•-« — _ — — , 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

D D A M C Č I U A Y PRANEŠIMAS. 
Pagrįžęs iš Francijos Chi 

cagon laikinai priiminėju li
gonius savo pagyvenimo vie 
toj 3125 W. 38 Str. arti Ke-
dzie Ave. Kaip greitai bus! 
gatava, atidarysiu ofisą ant 
pietvakarinio kampo Lea-
vitt ir 22-ros gatves. 

Valandos nuo 4 iki 7 va 
kare. 

Dr. S. Biežis, 
Telefonas McKinley 4988 

?" BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyri^ ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 

Į neatsišaukti; valiausių modelių nuo 
$20.00 iki $15.00. 

MalėtaL Išvažiuoti iš Malė-
lu lenkai išduodal»klima, ima 
už ji p«) 50 auksinu. Ir siunčia 
Kauno guli. javu (grudų) pirk
ti. Lietuviai pasienyj iš tokiu 
pirkliu grūdus atiminėja. Len
ku Malėtij komendantas, }>asa-
k«;s, kad jeigu lietuviai dar kar-
\ų grudų atimsia ar atimtų ne-
.-ugrnžinsia, tai jie, lenkai at-
eisi»i ir lietuvius išmuši^, o 
Ukmergę sudaužysią kanuolė-
mis. 

Lenku legijonuose yra užsi
rašiusiu iš Širvintų apylinkės. 
Jie stovėdami Malėtuose skun
džiasi, kad su lenkais būtį la
bai bloga. Viena, labai 'maža 
teduoda valgyti. I tris dienas 
duoda 2l/% sv. duonos. Mėsos 
niekas negauna. Antra—legio
nininkus oficieriai labai muša,, 

v . v . Vyrų ir Jaunų Vaikinų firatavi 
O j e i m u s a i l t k a s p a s i p r i e š i n a , Į s iūta i Ir overkotai $15 iki $28.50. 
tai ji guldo i purvyną. To
kiems dalykams esant, legio
nininkai parduoda šautuvus ir 
perka duonos ir eina lietuvių 
pusėn, o ne—tai ir su visais 
šautuvais pereina lietuviu pu
sėn. 

Malėtu apskrity j mokesnio 
už žemę pusmečiui lenkai ima 
po 2 marki nuo dešimtinės; 
rekvizuoja: pieną, sviestą, 
kiaušinius. Kitas su mažais 
vaikais nebeturi ko valgyti. 
Varo nuolat "s tu ikas ." Nėra 
tos dienos, kad Malėtuose ne-
s t avėtų kokia 20 * * * padvad u.? ' 

Važinėja lenkai netik karo 
reikalais, bet ir "pirš l iaut i ." 
Čionykščiai lenkai, kurie pir
ma begalo laukė legijonų atei
nant, dabar, sako, kad ėigonu 
esą sulaukę, nes legijonininkai 
ėsn pikėiuu bolševiku. 

"Lieluva," Kaunas. 
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jo buti Noreika; vietoj Vengu-
raitė, turėjo buti LTnguraitė. 

Vyit*ntį iakolė. 

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Narys SvdfcRttaffumo KomlsijoK 
Ciceros miesto 

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

Jau suirrjžo iž vakacijų ir vel už-
siiraa gydymo praktika. 

Jos .speeijališumas — reumatiz
mas, moterų liRos ir veneri.škos. 

Ofisas ties 4J»th Court ir 13 str. 
viršuj aptiekos. 

VALANDOS: nuo 'J ryto iki 12; 
nu 3 iki 5; nuo 7 iki 9 vakare. 

ržmokes t i s : 2 dolieriu ofise, 3 do-
lieriai šaukiant i namus, šaukiant j 
Chicaga 1 dolieris už kiekviena mai-
lc. 

Telefonas: Cicero 43 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nūo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxcdo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą, iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visa dieną iki 10 valandai. 

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

{steigta 1902. 
* • ; . » » » « • • • • • - - . - • • » « ; • ; i 
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Smetonos serai pritaikinti akiniai • 
bus palengvinimu del Judų aklų, ( 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau- į 
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru- ( 
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra- ) 
šal, tai tuomet yra ženklas, kad / 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų ' 
patyrimas priduos Jums geriausią ' 
patarnavimą už prieinamą kainą S 
net taip žemai net isr M.%%. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

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

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki h 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 

0r. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
i Ofiso valandos* nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4049 S. Ashland Ave. kanip. 47 St. 
\ Telefonas Yards 4317 

Telefonas Boulevard 6487 

Ur.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47th St.. Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

: . ; - . - » • - ^ - » 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirureas 
Ofisas: 1741 W. 47th Street 

Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—f. 
Telefonas: Boulevard 3480. 

Rezidencija: 4515 So. Wood S t 
Telefonas: Yards 723. 1 

J0SEPH C. VV0L0N " 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 W. \VASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

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

Tel. Yards 4681 

m 

•illlllIllllllllIllIIIiEIIIiltlIfIIIllIIIIIIIIIHIIH 
Resid. 933 So. \ s h l a n d Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR, A. A. ROTH, 
Rusns girdytojas ir chirurgas 

SpecijaliMas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas to 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michlgan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michlgan Av. 
Roseland, IU. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakarą. Nsd. 
9 iki 12. 

a •• - « • - - a 

DR.LE0AW0TIN i 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
T'in.a i:o*'-< :~i-->:. latviškai ir 

I rusiškai. 

Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 8 
vakare Tel. Canal 4367 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michlgan 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 

išbandžiau visokius mazgojimu 
MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal- i 
, , r t : j i . - _.-•_»—• .-.•- f 

i 
i 

i Hmm 

rą. 
trinkimus, muilai imv? — ]"/• visiems toj 
uirko ntpayibįjo muo tu bjavriu pkv-
/.u»!(... 31an cčdm u*t dvron!'' 

VARE. "Na, tai kam tau kftt k«-
riikalififai! Ž'urėk, kok>t mano plav-
kai grąžui? hvetvus ir čį/st'. O ta> 
tojel, kad ai vartoju FlTfliii>-'" 

Kas tai yra R U F F L E S ? Ar 
tai gyduole? Xe !! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RL'F-
I ; LES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kur:.- prigt'ibl gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčia. galvos odą? 

R U P P L , E > ® 
panaikiua<pleiskanas! S a j o m i s nereikia kelių mene>ių galvos f 
trynimo: dviejų ar trijy^dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti i 
pleiskana?, o savaitės la^Te jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą MIS užtektinu, kad pleiskanos neabinaujintų. 

Nusipirkto š iąnakt^RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos lik { 
6 5 c , bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresju: f 

F . AD> RICtiTER & CO., 3M-330 Bioadway, Ncw V a t k " — * • 

Mokykis Kirpimo ir Des ignlog 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Muuų s is temo ir ypatlfikas rnokim* 
mas parodytus jus žinovų- į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau-
sius kirpimo deslgning ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prakti i -
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų atu* 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti tr 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną, ir vakarais ir gauti specijal l i -
k a i p i g i ą k a i n ą . 

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

MASTF.H D E S I G M N G bCUOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. Lafialls sH.^ 
i 190 N. Stats gatvę, kampas \.*Kw' 
gatvės. 4 luboa 

\ 
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4 DRAUGAS Trečiadienis, rugp. 20, 1919 

5J 

CHICAGOJE. 
— ! 8 

i 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i ŠIANDIE REGISTRACIJA. 

Trečiadienis, rugp. 20 d., 
Šv. Bernardas, vien. 

Ketvirtadienis, rugp. 21 d., 
šv. Joana Farnciška. 

ŽMOGŽUDIS FITZGERALD 
SAKOSI NEKALTAS. 

gi 0:00 vakaro. 

Šiandie Chicagoje įvyksta 
piliečių registracija prieš 
"constitutional primary", kas 
bus ateinantį mėnesi. 

Tais rinkimais bus skiriami 
kandidatai į atstovus atlikti 
valstijos konstitucijai reviziją. 
Tam tikslui bus reikalingi la
bai atsakantieji kandidatai. 

Advokatas jį gins tik nuo ka r -^ N e s j i e p a t a i s y s n u s e n u s i ą v a l . 

tuvių. stijos konstituciją. 
Registravimosi vietos atida-

Žmogžudį Fitzgeraldą ginti i rytos šiandie nuo 8:00 ryto li-
teisme paskirtas advokatas 
Nortliup tvirtina, .jog jis nesi
stengsiąs apginti savo kli.jentn 
nuo bausmės. Bot jis dėsies 
pastangas jį apginti nuo kar
tuvių. 

Advokatas Nortliup sutiko 
ginti žmogžudį tik po smar
kaus priešinimosi. Teisėjui 
Cro\vo, k u lis jį paskyrė, jis 
pranešė, jog žmonės gali klai
dingai suprasti jo veikimą. Ir 
todėl nuo to gali Imt pažais
ta jo praktika. He to. jisai v-
sas užimta- kitais svarbiais 
reikalais. 

Bet jo priešinimasis ir atsi
prašymas palikta be pasek 
miu. 

ATKASTA KARSTAS IR 
PAIMTI BRANGUS 

ŽIEDAI. 

Atkins & Freund, 48-tli gat. 
ir Ashland ave. , 

E. Iverson & Co. 1336—50 
Milwaukee ave. 

Twelfth Street Store, Hals-
ted ir 12-ta gat. 

Becker, Ryan & Co. 63-ta ir 
Halsted gat. 

Sol. Klein, Halsted ir 20-ta 

J . Oppenheimer 47-ta ir 
Ashland gat. 

StancTard Store, 443 So. 
Ashland ave. 

Šitose visose krautuvėse su
lig paduotų sąrašų galima už
sisakyti maisto užmokant rei
kalingus pinigus. Už dienos— 
kitos iš armijos sandelių į tas 
krautuves bus pristatytas 
maistas ir krautuvės išvežios 
užsisakusiems. 

Detektivai ieško prasižengėlių. 

Teis prisiekusieji teisėjai. 

Užvakar Fitzgerald buvo pri
statytas teisman paskutiniam 
prieš bylą išklausinėjimui. 

Teismo klerkas perskaitė 
prieš ji skundą. J is buvo pa
klaustas, ar prisipažįstąs esąs 
kaltas. Atsakė, esąs nekaltas. 

Todėl teisėjas paskyrė oylos 
pradžiai rugsėjo 22 d. [r fitz
gerald bus teisiamas prieš pri
siekusius teisėjus. 

Jei jis butu buvęs pasisa
kęs kaltas, tuomet nebūtų bu
vę reikalinga rinkti prisieku
sius teisėju-. 

Sakoma, gal jis nesveikas. 

Advokatas Nortliup yra nuo
monės, kad žmogžudį patik
rintų proto ligų žinovai vals
tijos lėšomis. Nes gali Imt jis 
nesveikas. 

Bet prokuroro asistentas 
(>7>rien tvirtina, kad tasai pa
tikrinimas — tai tik laiko eik
vojimas. Nes iš kalbos, maty
mo ir dabartinio apsiejimo ga-
navsuprantama, kad žmogžudis 
yra sveiko proto. Tik jam 
trūksta žmoniško susivahlvmo. 

67 ŽMONĖS UŽ RIAUŠES 
PADUOTI TEISMAN. 

Ikišiolei grand jury (prisie
kusiųjų teisėjų suolas) 07 
žmones padavė kriminalin tei
sman už prasižengimus rasi
nių riaušių metu. 

I š k a l t i n a m ų j ų y r a 1 7 b a l t ų 
ir 50 juodų. 

Pirm aštuonerių metu prieš 
pat savo apsivedimą susirgo 
ir mirė \li>s (Mare (inuder
ite rg. 

Namiškiai jos lavoną palai
dojo su brangiais žiedais, ko
kius ji gyva būdama turėjo. 
Tų žiedų vertė buvusi apie 
pusantro tukstanėio dol. 

Nesenai mirusios motina ap
lankė fcv. Bonifaco kapus ir 
atrado, kad jos dukters kapas 
sukastas. Visi žolynai buvo 
sumaišyti su žemėmis. 

Pranešė'apie tą kapinių ad
ministracijai. Pastaroji ištv-
rusi susekė, kad nebašninkės 
karstas buvo atkastas ir pa-
i m t i V I S I ž i e d a i . 

Policija paskui tą faktą pa
tvirtino. 

Dabar detektivai ieško pik
tadariu. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

TAUTOS FONDO IR LIET. 
RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VEIKĖJAMS. 

SUIMTAS INT ARIAMA S 
PIKTADARIS. 

Tautos Fondo ir Liet. Rau
donojo Kryžiaus šelpėjų sky
rių valdybos ir veikėjai, taip-
pat visos Chicagos apielinkės 
katalikai veikėjai bei veikėjos 
yra kviečiami } susirinkimą 
penktadienyje, rugpjūčio 22 d., 
vakare, Dievo Apveisdos pa
rapijos svetainėje, Chicago. Y-
ra dideliai svarbių, nepapras
tų, nei kiek neatidėliotinų, rei
kalų. Nei vienas katalikas vei
kėjas negali praleisti šio su* 
sirinkimo. 

Kviečia Katalikų Vienybės 
Centro Valdyba. 

I š TOWN OF LAKE 

Sakosi esąs nekaltas. 

Joliete policija suareštavo 
koki tai Uoberta Peroną. Sve-
t nušaliu aptįvventoj miesto 
dalyj žmonės grūmojo jį nu
li nciuot i. 

.Urs. Josepli Ratkovitcli su 
areštuotame pažino, kati jis 
praeitą sekmadieni buvęs 
norėjęs ją įmesti perkasau. 

Taippat Peroną kaltinamas 
už užpuolimą lo metų Marim-
ret Koclievar. 

Peroną sakosi nekaltas ir jis 
apie tą visa nieko nežinąs. 

7 INDUSTRIJALISTAI KA 
LĖJIME. 

DAUG PINIGŲ IŠLEIDO 
KOLUMBO VYČIAI. 

Daug gero darbo atlikta karės 
metu. 

FCnigbts of Columbus (Ko
lumbo Vyčių) organizacija per 
metus, pasibaigusius birželio 
30 d., pašelpimas karės dar
bams išleido $16,794,552,41, a-
not paskelbto organizacijos ra
porto. 

Suvirs 9 milijonai dolierių 
išleista anapus Atlantiko, gi 
kiti milijonai namie. 

Su tais pinigais organizaci
ja karės metu atliko labai 
daug naudingo darbo kareivių 
tarpe. Net aitriausi tos orga
nizacijos (katalikų) priešinin
kai šiandie pripažįsta jai dide
lius nuopelnus kareivių sto
vyklose ir karės laukuose. 

Už užpuolimus prieš restora
nus policija kalėjime laiko 7 
indust rijai istus raudonuosius. 

Policija pasakoja, jog indus-
trijalistai dar ir ant rytojaus 
buvo į-on^o užpuol imus . 
nei nepradėta. 

Bet 

MARININKŲ PARODAVI 
MAS. 

Ateinantį šeštadienį vidu-
miestyj Ims parodavimas ma-
rininkų, kurie karės metu la
bai pasižymėjo Prancūzijoje. 
Parodavime dalyvaus 2,500 
mūrininku. 

Pranešimas. 

L. Kaud. Kryžiaus šelpėjų 
skyrio susirinkimas bus ket
verge, rugpjūčio 21 d.,*7:30 va
kare, ftv. Kryžiaus parap. sve
tainėj. Malonėkit susirinkti vi
si nariai, taip-gi ir tie visi, ku
rie dar nėra nariais, bet norė
tu būti. Širdingai kviečiame 
visus. 

Taip-gi primename 'tiems, 
urie dar nėra aukoję L. K. 

Kryžiui, kad dar yra proga. 
Miisų Komisija sėdi kožna va
karą bažnytinėje svetainėje, 
nuo 8 iki 9 valandai ir priim-
dinėja visokius daiktus, ypa
tingai drabužius, avalines ir 
tt. 

Jeigu kas iš gerbiamų norė
tų ką aukoti, prašome neatidė
lioti, nes laiko mažai vra. Sio 
mėnesio pabaigoje laivas iš
plauks su drabužiais į Lietuva. 

L. R. K. Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

ARMIJOS MAISTAS PAR
DUODAMAS IR KITO

SE KRAUTUVĖSE. 

Be paskelbtų pirmiau krau
tuvių — The Fair, The Boston 
Store ir Rotchilds Co., armi
jos maistas parduodamas dar 
ir sekančiose krautuvėse: 

L. Klein, Halsted, 14-ta ir 
Liberty gat. 

W. A. Wieboldt, 1279 Mil-
\vaukee ave. ir 3239 Lincoln 
ave. 

L. Vyčių 4-ta kuopa laikė su
si rinkimą rugpjūčio 14 d. 

Susirinkęs jaunimas svarstė 
savo kuopos reikalus. 

Pažymėtina, kad tinkamai 
apkalbėjo savo rengiamus va
karus. Visų buvo noras, kad 
pirmas vakaras, kuris bus ne
dėlioję, rugsėjo 28 d., š. m., 
butų gražiausias. 

Apart to, nutarė surengti 
šeiminišką vakarėlį pagerbi
mui sugrįžusių delegatų iš L. 
Vyčių 7-tojo seimo. Vakaras 
bus rugpjūčio 21 d., š. m. Die
vo Apveizdos parap. svetainė
je, 8 vai. vak. Todėl visi vyčiai 
malonėkite atsilankyti į ren
giamą vakarėlį, nes išgirsit 
daug naujo iš L. Vyčių 7-tojo 
seimo. 

Apart to, dar turiu priminti 
kaslink paveikslų. Jau daug 
laiko praėjo, o nekurie nariai 
vis dar nenusiima. Todėl 
stengkimės greit nusiimti pas 
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Seniai visų laukiama išėjo iš skaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

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

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

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
8 = a ' E 5 S ffi 

Chas. J . Pansimą, 63G W. 18th 
st. 

Manau, kad nėra reikalo 
minėti apie visus darbus, prie 
kurių mes rengiamės. Vyčiai 
privalome būti pavyzdžiu ir 
kitoms draugijoms. Laikykime 
savaitinius susirinkimus ir ka 

c 

nutariame, visuomet turėkime 
sau ant atminties, kad kartais 
iš to nekiltų kokie nesusiprati
mai. Atsiminkime, kad L. Vy
čių organizacija yra sutverta 
ant krikšeioniškai-demokratiš-
kų pamatų. Vyčių tikslas yra 
darbuoties Bažnyčios ir tautos 
labui. Taigi, gerb. vyčiai, į 
darbą. Pasiduokime vienas ki
tam ranką ir veikim, ir siekini 
tikslą. Kuomet veiksime visi 
išvieno,, tuomet, be abejonės, 
nuveiksime milžiniškus darbus. 

Kvedainos Jonelis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vyčių domai. 

Visi vyeiai ir sveėiai iš kitu 
kuopų malonėsite susirinkti 
šiandie, 7 vai. vakare, Davis 
Sąuare parko svetainėj. Dele
gatė, p-lė Z. Mestauskaitė, iš
duos raportą iš L. Vyčių sei
mo, po to bus pasilinksminimo 
vakarėlis. Ateikite visi. 

Alumnietė. 
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NORTH SIDE. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

I 

" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3e kiekviena. "*-10-

& 

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

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, III. 
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L. Raud. Krvžiaus rėmėju 
skyr. buvo susirinkimas rugpj. 
15 d., 1919 m. Susi rinki man at
silankė skaitlingas būrelis na
rių. Visųpirma pirmininkas 
prakalbėjo, kad reikia imties 
už darbo; rinkti drabužius, 
avalinę. Visi tam pritarė. K. 
Martinai t ė apsiėmė eiti per 
namus ir rinkti aukas, drabu
žius ir avalinę. P. Mureika 
pažadėjo duoti kambarį drabu
žiams., Ta vieta, t. y. p. Murei-
kos krautuvė randasi ant Wa-
bansia ave ir Paulina st. 

Prisiminta kas link mezgi
mo pančiakų ir svederių. Ra
dosi kelios moterys ir mergi
nos, kurios apsiimė dirbti, t. j 
v. M. Bačiutė, P. Valaiėiutė,' 
O. Ančiukaitė, A. Andriuške- J o n i s pradėti mėgsti svederius, 
vičienė. 'sakydamos, kad jau netoli žie-

ITŽklausta, iš k u r imt i pini- i m a - S i t o s mo te ry s i r merga i -
gų nupirkimui siūlų. Bacis i n e - ! f e &}} ^uti pavyzdžiu kitoms 
šė padaryti rinkliavą tarpe s a- kolonijoms, 
sirmkusių. A. Antlriuškevičie-I v. 0 e r . a b u t u >. k a d northsidie-
nė perėjo per svetainę ir su- c i a i drabužius, avalines ir 
rinko $14.85. j kitką patys atneštų augščiau 

A. Andriuškevičienė ir B. nurodyton vieton, nes mes 
Naujokienė įgaliotos nupirkti neturim užtektinai darbininkų, 
siūlų taip greitai, kaip galima k a t r i o v i s k a surinktų. Nešda-
ir pradėti darbą. Tartasi, ko- mi apžiurėkit, kad butų tra
kiu būdu praplėsti L. R. Kryž. kami nešiojimui. Suplyšusius 
rėmėjų skyrių. Nutarta kreip- \ ™ikia gražiai sulopyti, taip 
ties į visas katalikiškas ,drau- P*t ir čeverykus bei kitką. 

AS, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas sprkų nustoji mas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagclbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Keu-
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skir tumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjul ir linkiu viseims savo draugams kreipUes prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltrenaa, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telepbone Canal 6417, Chicago, UL 

lieka prakilnuose darbuose 
nuo kitą. Pamate ir supratę 
reikalingumą pagelboa bro
liams ir sesutėms Lietuvoje, 
griebėsi už darbo, kas kiek ga
li. Randasi net tokių moterių 
ir mergaičių, kurios pačios rei
kalauja iš skyrio, kad leistų 

KARE IR UGNIS 
Viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus 

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

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

AK PASIUNTĖT J I S ? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jums ir Jusų giminėms, CENTRALIS BENDRAS LIETU-
VIV B A N K A S s iunč ia j v is iems gera i ž i n o m a k a i p o kovo to j a už L ie 
tuvos laisvę, a d v o k a t ą p. W. «J. B^VGOCI^J į I . i . ' tu ia . Ijatvijjj . U k r a i n a 
ir Lenkija del ištirimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote 
kur Jusų giminės, tai prisiuskit mums senąjj antrašą ir vieną (1 ) 
dolierj padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo ant rašu: 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

3 2 - 3 4 Cros s S t r e e t B o s t o n , M a s s . 

Pr. A. Kišonas, L. R. K. 
rem. skyrio pirm. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

gijas; pasiųsti laiškus su pa
aiškinimais dalykų. 

Tą, darbą atlikti apsiėmė 
valdyba. Pakeltas klausimas, 
kad, surengti prakalbas. Visi 
tam pritarė. Kas tiktai iš Cicero norite 

Ant galo prisirašė prie L. gauti "Draugą" arba paduoti 
R. K. rem. skyrio ir užsimokė- [ į jį apgarsinimą, ar kokį dar-
jo. M. Kišonas 5.00. Po 1 Jol.: bą (jobą) kreipkitės prie p. 
E. Martinaitė, P. Waškunas, ' A. Valančiaus. 
J . Kišonas, J . Ramoška, B . ! 1442 So. 49-th Ave. 
Trečiokas, A. Baekys. Į Pas jį galima gauti malda-

Nors nedidelė North Sidės knygių ir kitokių knygų. 
Lietuvių koldnija, bet nepasi-j Pasinaudokite. 
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplankia jos nei vienas. 
Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų. 
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. 
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus 

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

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

Prašome atsilankyti. 

file:///vaukee

