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S. V. kariuomene 
įsibriove Neksikon 

Raitarija vejasi plėšikus; la
kūnai meto bombas 

KARĖS SEKRETORIUS 
STOVI UŽ 567,000 

ARMIJĄ. 

Priešinasi atskiriam oro laivy
no departamentui. 

VARGIAI PABĖGSIĄ 
PLĖŠIKAI. 

Taip sako armijos oficierai. 

Marfa, Tex., rugp. 20.—Ar
mijos oficierai čia yra nuomo
nės, jog vargiai galėsią pa-
sprųsti meksikoniški plėšikai, 
kuomet keturi amerikoniški 
lakstvtuvai įskrido Meksikon, 
tenai įžiūrėjo plėšiku stovyklą 
ir pametė eksplioduojaneių 
bombų. 

Amerikoniški lakstytu vai 
gerai aprūpinti bombomis ir 
amunicija. 

Taippat ėia pranešta, jog 
keturios aštunto Su v. V. raita-
•ijos pulku kompanijos, kil
ios įsibriove Meksikon, užti-

vlisios vienoj vietoj plėšikus. 

S. V. LAKŪNU PALIU0SU0-
TA NUO PLĖŠIKŲ. 

Plėšikai apvilti, negavo visų 
pinigu. 

KARIUOMENĖ EINA 
PIRMYN. 

Aną veda paliuosuotu lakūnu. 

Marfa, Tex., rugp. 20.—Su v. 
Valstijų raitarija su lakūnų 
pagelba persikėlė vakar per 
upe Rio (irando Meksikon ir 
pasileido per šlaitus ir kai mis 
su tikslu sugauti plėšikus, 
katrie buvo pagrobę ameriko
nišku lakiniu. 

(Jauta /inių, jog kariuomenė 
Meksikoje vakar susidūrė su | Kale pastarojo eina upė Rio 

Marfa, Tex., rugp. 20.—Suv. 
Valstijų lakūnu leitenantu Pe-
terson ir Davis paliuosuotu 
nuo plėšikų užmokant aniems 
tik $7,500. 

Reikalaujamus pinigus, $15,-
000, plėšikams nakčia pristatė 
S. Y. armijos kapitonas Mat-
lack. Jis nuvvko raitas nuro-
(lyton vieton, Meksikos pusėje, 
nepertoliausia nuo Suv. Valsti
jų sienos. 

Kapitonas išmokėjo $7,500 
už lak u na Petersoną ir šitas 

4. 4. 

nuėjo savais keliais į Suv. 
Valstijų šoną. Kapitonas jį 
praleido per rubežių ir sugry-
žo paliuosuoti lakūną Davisą. 

Besikalbant su plėšikais, 
kapitonas liepė lakūnui Davi-
sui šokti ant jo arklio. Tas 
tuojaus taip padaro. Kapito
nas staiga sukirto arklį penti
nais ir arklys kaip vėsula abu
du nunešė į S. Valstijų šoną. 

Plėšikai taip ir palikta be
šaukiant sustoti. Neteko jie 
reikalaujamų $7,500. 

Paklydo beskrizdamu. 

Netoliausia šio miesto (Mar
fa) yra miestelis Candelaria. 

smarkia vėtra, taip kad veiki
mas kai-kuriam laikui buvo 
susilpnintas. 

Kareiviai tečiaus aprūpinti 
nuo lietaus apsiautalais, turi 
pasiėmė kelioms dienoms pro-
vizijos. 

Kariuomenė sutiks didelių 
sunkenvbiu kalnuotoj šalyj. 
Jei bus norima būtinai surasti 
meksikonus plėšikus, prisieis 
iškrėsti visus kalnus ir visus 
užkaborius. Tas nelengva pa
daryti. 

Anot paliuosuotu lakūnų pa
sakojimo, plėšikų vadas yra 
Renteria. Jis sukalbąs gerai 
angliškai. Yra tarnavęs ant 
geležinkelio Suv. Valstijose, 
Toje tarnyboje praradęs ranką 
ir koją. 

Plėšikų gaują sudaro apie 20 
vyrų. 

Kariuomenės veikime vado
vaujančią rolę atlieka paliuo
suotu lakūnu. 

PRINCAS ATSISAKĘS 
SOSTO. 

Paryžius, rugp. 20.—Iš Ru
munijos sostinės Bucbaresto 
pranešama, jog rumunų sosto 
įpėdinis, princas Karolis, atsi
sakęs sosto. 

Sakoma, jis vedęs nekaraiiš-
kos giminės moterį ir už tą, 
tėvo buvęs nubartas. 

Orande, kuri atidalina Suv. 
Valstijas nuo Meksikos. 

Už keliolikos mylių nuo 
Candelaria iš Meksikos šono 
upėn I Ji o Grande įplaukia 
taippat didelė upė Rio Con-
clios. Ta upė ima pradžią Mek
sikos gil ūmojo 

Aną sekmadienį abudu lakū
nu išskrido iš Candelaria ap-
žvalgymo tikslais. Beskrindant 
jiedu pasiekė upę Conchos ir 
ten besižvalgydamu susimaišė. 

Toliaus skrindant tos upės 
pėdsakiais jiedu pamanė, jo-
gei skrindą Rio Grande pa
upiu. 

Pradėjus neveikti lakstytu-
vams jiedu nusileido netoliau
sia Conchos upės manydamu, 
kad esą nepertoliausia nuo 
Candelaria. Paliko tad laksty
tu vu ir pasileido pėsčiu neva 
ant Candelaria. Bet vietoje 
Candelaria jiedu ėjo Meksikos 
gilumon. 

Taip jiedu trankėsi nuo sek
madienio pusiaudienio ligi 
trečiadienio (rugp. 14), kuo
met juodu plėšikai nutvėrė ir 
nusivedė į kalnus. 

Lakūnu pasakoja, kad plėši
kai su jais gražiaį apsiėję. Da
vę užtektinai valgyti. Bet jie
du ligi paliuosavimo nuolat 
turėjusiu omejiėje, jog randasi 
ne Meksikoje, bet Texase. 

Per kelias dienas praleidžiu-
siu daug sunkių valandų. Bu-

Washington, rugp. 20. — 
Karės sekretorius Baker prieš 
senato militarinių reikalų su-
bkomitetą gynė savo pasiūly
mą, kad nuolatinėj S. Valsti
jų armijoj butų 576,000 vyrų. 
Sakė, kad tokia armija būtinai 
reikalinga šiais neramiaisiais 
visam pasaulyj laikais. Pažy
mėjo, jog jis negerai pasielgtų, 
jei reikalautų npržesnės skait-
liumi armijos. 

Savo nurodymų metu sekre
torius išreiškė prielankumą, 
kad S. Valstijų kolionijose ka
rei via vi man butų imami vietų 
gyventojai. Iš jų butų galima 
sudaryti atskirius kariuome
nės skyrius. Tas daug paleng
vintų mūsiškiams kareiviams, 
kuriems nepersmagiausia tar
nauti tarpe svetimų žmonių. 

Sekretorius priešinasi atski
riam oro laivyno departa
mentui, kuriam pakeltas su
manymas. Sakė, kad toks ats
kiras departamentas nereika
lingas kadir dėlto, nes orlai-
vvstė dar tik ima vystvties ir 
negreit ji bus pastovi. 

Pranešė, kad S. Valstijos tu
ri 10,718 lakstytuvų, iš kurių 
3,328 yra vartojime. Lakstytu
vų tipai turkas geresni, kaip 
E u ropoję. 

118 BOLŠEVIKU SUIMTA 
EAST YOUNGŠTOVVNE. 
Y0UNGST0WN, O., rugp. 

21.—East Youngstowne užpra
eitą, naktį federaliai agentai 
užklupo rusų. bolševikų susi
rinkimą. Pasikviesta pagelbon 
policija ir 118 bolševikų nuga
benta pavieto kalėjimam 

Agentai jiems pertraukė įpu
sėjusį mitingą, kuriame buvb 
sakomos išdavikiškos kalbos. 

Paskui juos paimta pilnas 
automobilius raudonų vėliavų 
ir bolševikiškų raštų. 

ERCGERCOGAS JUOZAPAS 
NORĖJO REZIGNUOTI. Konferencija Baltuose Rumuo-

Jo tą žygį sulaikė 
monarchistai. 

NUO KAIZERIO GIMINAI 
CIO ATIMTA MAIS

TAS IR KURAS. 

Budapeštas, rugp. 20.—Pra
eitą šeštadienį laikinas Unga-
rijos valdytojas ercgercogas 
Juozapas buvo nusprendęs re
zignuoti iš užimamos šalies gu
bernatoriaus vietos, kuomet 

J soči jalistai atsisakė remti vai-
dzią. 

Bet valstiečių partijos at
stovai ir monarchijos šalinin
kai perkalbėjo ercgereogą pa
silikti vietoje. J is apsiėmė pa
žymėdamas, kad laikinai pabu
siąs. 

se taikos sutarties reikale 
PASAULIO PREKYBA LAU- ir visam pasaulyj. Pasakė, kad 

KIA SENATO ŽODŽIO— 
SAKO PREZIDENTAS. 

ANGLAI NUSKANDINO 4 
BOLŠEVIKŲ LAIVUS. 

Anglai neteko trijų motorinių 
valčių. 

Gelsingforsas, rugp. 20. — 
Gauta žinių, kad anglų karės 
laivynas turėjo įnušį su keliais 
bolševikų karės laivais Suomi
jos užlajoje. 

Tas įvyko praeitą sekmadie
nį. Bolševikai neteko keturių 
karės laivų. Andriei Pervoz-
vannii, Petropavlovsk ir poros 
kitų. 

Anglai prarado tris motori
nes valtis. Neteko 8 ofieierų ir 
3 jurininkų. 

Berlynas, rugp. 21.—Vokie
čių valdžiai pavyko patirti, 
kad buvusio kaizerio giminai
tis, princas Friedrichas Leo
poldas, savo rūmuose turi susi
krovęs daug visokio maisto ir 
kuro, kuomet kiti žmonės bad-
miriauja. 

•Valdžios agentai tad konfis
kavo visą princo sukrauta 
maistą ir kurą. 

TALKININKAI NIEKO NE-
ATSAKO ERCGERCOGUI. 

VOKIEČIAI KOLIONISTAI 
PAKILO PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS. 

Konstantinopolis, rugp. 21. 
—Pabėgusieji iš Odesos žmo
nės pasakoja, kad pietinės Ru
sijos vokiečiai kolionistai, kat
rie ligšiol gyveno neutraliai, 
pagaliaus pakilo prieš rusus 
bolševikus. Jie ėmė remti 
pricšbolšovikiškus kovotojus. 

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

Paryžius, rugp. 20. — Un 
garijos laikinas valdytojas 
ercgercogas Juozapas nesenai 
buvo klausęs talkininkų pri
pažinti dabartinę jo valdžią 
Ungarijoje. 

Bet vyriausioji talkininku 
taryba nusprendė nieko neat 
sakyti į tą eregercogo pa
klausimą. 

Bus laukiama, kaip tolesniai 
eisis ten su nauja nugarų val
džia. 

TANKOS GABENAMOS 
AIRIJON. 

Londonas, rugp. 20. — Iš 
Dublino laikraščiui Evening 
Standard pranešta, kad tenai 
specijaliu garlaiviu atgabenta 
visa eilė tankų. ] kai-kuriuos 
Airijos apskričius pasiųsta 
daugiau kariuomenės. 

Prezidentas ragina patvirtinti 
taikos sutartį. 

VOKIEČIAI IŠAUGŠTINA 
AMERIKONUS IR S. V. 

Sako, žmoniškai užlaikomi vo
kiečių nelaisviai. 

Žuvusieji kareiviai kitur 
palaidoti. 

SUDEGĖ 30 NAMŲ. 

Helena/Mont., rugp. 21. — 
Nuo gaisro daug nukentėjo 
mažas miestelis East Helena. 
Sudegė apie 30 namų. 

NUO JŪRIŲ IR SAUSŽE 
MIU SPAUDŽIAMAS 

PETROGRADAS. 
Londonas, rugp. 20.—Prasi

dėjo smarkus prieš Petrogradą 
veikimas. 

Pirmiausia anglų lakūnai su
bombardavo Kronštadtą. 

Paskui anglų karės laivynas 
Suomijos užlajoj nuskandino 
kelis didelius bolševikų karės 
laivus. 

Dabar pranešama, kad prieš-
bolševikiška rusų armija saus-
žemiu pradėjo ofensyvą prieš 
Petrogradą iš pietvakarinio | 
šono. 

vo nuilsusiu ir išalkusiu. Tik 
paskui atsilsėjusiu, kuomet 
pateksiu plėšikų rankosna. 

Berlynas, rugp. 20. — Ame
rika laimėjo didelį Vokietijos 
dėkingumą už vokiečių karės 
nelaisvių gražų užlaikymą, už 
atliktus didelius darbus vo
kiečių nelaisvių reikalais Si-
berijoje. 

Taip kalbėjo aną dieną vo
kiečių nacijonalio susirinkimo 
atstovas Daniel Steucklen, 
kurs yra podraug narys impe-
rijalės komisijos karės ir ci
viliu nelaisvių reikalais. 

J i s kalbėjo socijalistų di-
džiumiečių susirinkime, kurs 
buvo sušauktas užprotestuoti 
prieš talkininkus už nepaliuo-
savima nelaisvių iš Prancuzi-
jos. 

Svarbiausias susirinkimo ti
kslas buvo paraginti vokie
čių moteris, kad jos pasidar
buotų nelaisvių sugrąžinimo 
reikale. Buvo sakoma ir pri-
rodinėjama, kad moterys vi
suomet visur turi didesnę in
taką už vyrus, kad moterų pa
kilimas, rasi, sujudintų tal
kininkus. 

Bloga nelaisviams Japonijoje. 

Steucklen kaltino Prancūzi
ją, kad ta be reikalo palaiko 
vokiečių karės nelaisvius. Pa
žymėjo, kad nelaisvių stovis 
yra labai blogas. 

Toliaus jis pasakė, kad su 
vokiečiais nelaisviai s gerai 
apsieinama Italijoje. Bet Japo
nijoje nelaisviams yra blo
giausia. Tenai japonų pavar
tojamos rytinės metodos ne
laisvių palaikyme tuos nelais- Berlynas, rugp. 19.—Buvu-
vius visai pakerta. siu riaušių pasekmės mieste 

200 amerikonų darbuojasi Cliemnitz, Saksonijoj, anot ofi-
tarpe vokiečių ir austrų ne-,cijalio pranešimo, štai kokios: 
laisvių Siberijoje. Ir jie atlie-'žuvo 8 oficierai ir 15 kareivių; 
ka didelius darbus. Nelaisvių sužeista 6 oficierai ir 85 karei-

Washington, rugp. 20.—Bal
tuose Rūmuose vakar prezi
dentas Wilsonas turėjo viešą 
konferenciją su senato užsie
niu reikalu komitetu taikos su-
tarties klausime. 

Prezidentas senatui aiškino 
taikos sutartį ir su ana tamp
riai surištos tautų sąjungos 
reikalingumą. 

Kai]) kituomet, taip ir dabar 
prezidentas pažymėjo, jog se
nato privalumas kuoveikiaus 
sutartį patvirtinti ir nemėgin
ti iš tos atskirti tautų sąjungą. 
Nes pastaroji yra sutarties pa
matas. Be tautų sąjungos ne
gali veikti pati viena taiko* 
sutartis, nes ji butų be jokios 
reikšmės. 

Toliaus prezidentas pažymė
jo, jog prie tautų sąjungos S. 
Valstijos būtinai turi prigulė
ti, jei nori turėti bent kokią 
reikšmę pasaulyj. 

Pasakė, kad tautų sąjunga 
nepaliečia jokiuo būdu S. Val
stijų individualybės ir reika
lų. Tik sustiprina visam pa
saulyj taiką. 

Reikalingas patvirtinimas 
sutarties. 

Prezidentas W U šonas senato 
komitetui nurodė dabartinį ne-
normalį stovį Suv. Valstijose 

tą stovį palaiko nepatvirtini
mas taikos sutarties. 

Viso pasuiio prekyba šian
die . lukeriuoja, kaip veikiai 
mūsų senatas ratifikuos sutar
tį. Nes nuo to priguli pasitai
symas stovio. Nuo ratifikavi
mo priguli S. Valstijų preky
bos išsivystymas. 

Šiandie tokios tautos, kaip 
anglų, prancūzų, belgų'Sr kitų, 
jau ratifikavo sutartį. Ir tos 
tautos pasekmingai veikia sa
vo prekybos reikalais. 

Suv. Valstijos tuo tarpu ne
turi ką veikti, savo prekėms 
neieško turgaviečių, kokių 
šiandie galima pilnai rasti Eu
ropoje. Yra tas todėl, kad ne
ratifikuota taikos sutartis. 

Ir jei taip toliaus bus, sakė 
prezidentas, Suv. Valstijos ne
teks turgaviečių ir prekybos. 

Gražiai pasikalbėjo su 
senatoriais. 

Po prezidento Wilsono pra
nešimo, komiteto pirmininkas, 
senatorius Lodge, padavė pre
zidentui keliolika klausimų, į 
kuriuos prezidentas atsakė. 

Konferencija įvyko rytiniam 
Baltųjų Rūmų sparne. Po kon
ferencijos prezidentas senato-| 
rius pakvietė pietautų. 

Viskas įvyko kuogražiausL 
Yra vilties, kad senatoriai su
prato tautų sąjungos tikslus irj 
svarbą ir todėl gal prielankiai 
atsineš į sutartį ir pasiūlys se
natui ratifikuoti. 

RIAUŠIŲ PASEKMĖS 
SAKSONIJOJ. 

reikalais imperija praleidžia 7 
milijonus markių kas mėnesis. 
Be šito didelės sumos išleidžia
mos ir iš privatinių versmių. 

v ia i . 
Civilių žmonių nuostoliai ne

paduodami. 
Žuvusieji oficierai ir karei-

Susirinkimas padarė p r o - j v i a i s u mįiį tariniu pagerbimu 
testą prieš premjerą C l e m e n - | p a l a i d o t i n e ciiemnitze, bet 

Frankenberge. Kadangi Chem-
nitzo gyventojai baisiai ne
prielankiai atsineša į kariuo-

ceau ir prancūzų militarinę 
valdžią už nepaliuosavimą ne
laisvių. 

Vokietija bijosi nelaisvių. 

Yra žinių, kad Vokietijos 
valdžia nelabai pageidauja, 
kad vokiečiai nelaisviai vei
kiai sugryžtų iš Anglijos ir 
Prancūzijos. Apie tai kalba 
patys vokiečiai nelaisviai. 

Bijosi nelaisvių bolševisti-
nių pažiūrų. Nes kuomet jie 
visi bus sugrąžinti, visur pa
didės reikalavimas maisto. Gi 
jei pastarojo pritruks, tuomet 
nuo buvusių nelaisvių reikia 
laukti kurstymų ir sukilimų. 

Abelnai štai kas sakoma: 
Viešai vokiečių valdžia neva 
galvas guldo už nelaisvius. 
Bet slapta daromos visokios 
kliūtys, kad nelaisvių paliuo-
savimas butų sutrukdomas. 

menę. 
Riaušės buvo pakeltos del 

trukumo maisto. Gyventojus 
sukurstė spartakai. 

RIAUŠĖS MILWAUKEE, 
WIS. 

Milwaukee, Wis., rugp. 20. 
Cudahy gyvulių skerdyklos* 
streikuoja darbininkai. Vaka^ 
streikminkės moterys užpuoli 
iš tos kompanijos ofiso po dar-
bo einančias merginas. Nežiuį 
rint šerifų pagelbininkų lyHen 
jimo, moterys merginas apmė«j 
tė kuo papuolė. 

Iš to pakilo riaušės. Pasek
mėje vienas žmogus nušautas! 
keli pašauti ir daugelis leng-j 
viau pažeistų. 

Iš Douglas stovyklos pri^ 
siunčiama trys kompanijos ka-| 
riuomenės. 

Streikininkų komitetas sav 
keliu turi konferencijas si 
kompanijos atstovais. Rasi buij 
susitaikinta. 

15 ŽMONIŲ PAŠAUTA 
STREIKO KOVOJE. 

Buffalo, N. Y., rugp. 2V--
I\cw York & .Pennsylvania 
fiaction Co., miestelyj O'ean, 
N. Y:, streikininkai aną Uie-
vą buvo pakė'ę kovą prieš 
streiklaužius. Pasekmėje 15 
žmonių pašauta ir keli mirti
nai apmušti. 

Paminėtos kompanijos pre
zidento Page sunūs, kolegijos 
studentas, taip apmuštas, kad 
nepasveiksiąs. 

Lincoln, Neb., rugp. 20. 
Nebraska valstijos legislatun 
ratifikavo probibicijos amendj 
mentą šalies konstitucijoje. 

Bet vietos apskričio teismas 
nusprendė, kad tasai ratifikaj 
vimas turi but patvirtintai 
arba atmestas referendumu. 

SUK0NFISKU0TA 18,000 
SVARŲ SVIESTO. 

St. Paul, Minn., rugp. 21.-
Čia federalės valdžios agentą 
sukonfiskavo 18,000 svari 
sviesto, laikomo sandeliuose. 
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Armour'o Cebatai. 
Chicagos milijonierius, vie

nas iš turtingiausiu žmonių A-
merilfoje, J . Ogden Armour, 
pasigyTė išnešiojęs vieną porą 
kurpiu visu karės metu. J is 
matomai statėsi taupumo pa
vyzdžiu. Builders and Tradevs 
fizchange, t. y. ti-iobų statyto
ju ir pirkliautoji] bendrija su
manė pasityčioti iš turtuolio, 
nupirkdaiua jam porą ėebatu. 
Bendrijos nariai, daugiausiai 
darbininkai, tikėjosi, kad Ar
mour "as pasižeis ir supyks. .Ji<' 
norėjo jam pasakyti: "Apsiei
n i kai]) neturtėlis, tai mes tau 
kaip neturtėliui dovanojame 
ko esi reikal ingas/ ' 

Tečiaus Armour'as nesupy
ko ir nepasižeidė. J is dar-gi 

asi rūpino, kad sumanytoji 
dovana kur nors neprapultu, 
odei nusiuntė savo adresą i 
'uilders and Traders Ex 
bamge. 

Už pasityčiojimą jis atsily-
rino pasityčiojimu, prašyda-
nas, kad jam nupirktu nevien 
'urpes, bet ir žekes ir x\*ą eile 
mbų. J i s ' davė suprasti, kad 
'eigų jie yra taip geri, jog ru-
inasi jo reikalais, tai jis pa-

•isako koki tie reikalai yra. 
Lrmour'o pasityčiojimas yra 

abai smailus: jis pašiepia sta-
ytojus taij), kaip patys ap-
viesčiausieji žmonės pašiepia 
iitus. Nesusyk nei numanu pa
liepimas. 

Ta proga Armour'as pan
audoja dar ir kitam tikslui. 
is apskelbia visuomenei kaip 
ažos yra jo išlaidos rūbams, 

'ulyg pranešimo, Armour'as 
avo rūbams išleidžia mažiau 
egu žymi dauguma jo darbi-
inkų. Jis nedėvi brangiu 
aiktų. 

Nėra priežasties abejoti apie 
.rmour'o pasisakymo teisin
imą. J is nebūtu milijonierius, 

ei mėtytą pinigus nevisai rei-
'alingiems daiktams. Milijo-
ieriai dažniausiai būva labai 
;eri taupumo ir spulumo pą-
yzdžiai. 

Rusijos caras Petras Didysis 
akydavo: "Kas nebrangina 
apeikos, tas pats nėra rublio 

' e r t a s / ' Bekovodami su carais 
turtuoliais mes tiek užsi-

arščiavome, kad nieko gera 
uose nematome. Tat yra rmi-
ų, ne jų, aklybė, ir ją mes 
ausime atkentėti. 
Kas sugeba ger\i daiktu mo-

intis iš savo priešą, tas nėra 
klas. Ir mes mokinkimės spu-
lino i" Armour'o ii i* Fetro 

Didžiojo. Maža buvo ftusįjoje 
žmonių, kurie savo tautai pa
darė tiek naudos kaip Petras 
Didysis. 

Lenkų Nepasotina
mas Gobštumas. 
Nors lenkai, po rusą valdžia, 

turėjo kur kas daugiau liuosy-
bės už nelaimingąją Lietuvą, 
jie vis nuolat skundėsi visam 
pasauliui, kad, esą, nustoję 
valdžios ir liuosybės, esą, pri
spausti ir be malonės vargina
mi. Austro-Ungarijos valdžia 
labai buvo lenkams prielanki 
ir maloninga, vienok ir tenai 
jautėsi pavergtais ir trokšte 
troško liuosybės. Ką bekalbėti 
apie lenkų santikius su prosais. 
Prūsams pradėjus kolonizaci
ją Lenkijoje, lenkai kas, kiek, 
kur gyvas subruzdo aimanuoti, 
verkti kruvinomis ašaromis, 
stengdamiesi dįldyti prūsų ko
lonizacijos baisią dėme, šaukė 
pagelhon visą platųjį pasaulį 
sulaikyti prusus nuo taip bai
sios lenkams daromos skriau
dos. Ištikro tai buvo niekšiškas 
darbas ne dėlto, kad tai prūsų 
vykinamas, bet baisiai niekšiš
kas savyje. 

Pasaulis išgirdo tą lenkų so
pulingą bei gailestingą dejavi
mą. Šventajam Tėvui tas len
kų spaudimas taip jau nebuvo 
svetimas. Visas pasaulis at
kreipė į tuos lenkų vargus do
mu, pasmerkė gobštuosius bar
bariškus valdonus, pripažino 
lenkams savy valdos bei ravęs 
sprendimosi teise. Kitaip ir 
būti negalėtų, juk kiekvienas 
savo namuose turi šeimininka
vimo teisę. 

Toki savyvalda, savęs val
dymo, liuosybės teisė ne vie
niems lenkams bei kelioms ko
kioms tautoms tepriklauso, bet 
yra kiekvienos subrendusios 
tautos savita. Kiekviena tauta, 
pajėgianti save valdyti, priva
lo būti savistovi, neprigulmin-
iiti nuo niekieno malonės. Ka 
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kokia tauta turi, tai visi tie 
turtai yra tos tautos nuosavy
bė. Plėšikui užpuolus namus, jį 
vadiname tikruoju vagies var
du, gi sugavus ji baudžiama už 
tokį jo baisų darbą. 

Mąstąs žmogus taip drąsiai 
galėjo sau galvoti: tai kas, kas, 
bet jau lenkai, patys pergyve
nę baisiausius neteisėtus pri
spaudimus, tat ir kitoms tau
toms nedrįs būti nemielašir-
<liūgais, plėšikais, pavergėjais, 
prispaudėjais, tautinės dva
sios slopinto jais. 

Bet deja, lenkams stoka ne
tik mielaŠirdinguniq, bet ir pa
ties žmogiškumo pas juos nė
ra. AK, ir laukiniai žmonės su-
s.sariuatytų iš lenkų elgimosi 
kaslink kitų tautų teisią gerbi
mo bei nepaliečiamybės. 

Dar patys savo tautos namų 
nesusitvarkė, patys pavergi
mo žaizdų dar neužsigydė, 
klupdami ir dar su savo prie
šais tebekovodami, jau bando 
Lietuvą, Ukrainą ir kitas tau
tas, savo šventvagiška, nežmo
niškai barbariška letena pa
minti, pavergti ir tų tautų bu
vimą amžinai sunaikinti. Tok
sai leukų pasielgimas yra lik 
ra i baisiausia nuodėme, šau
kiančia atkeršijimo į Dangų. 
Yra tai baisiausia šmėkla, ne
pasotinamas lenkų gobštumas. 

K«%*likųk«žnyčULietiivoje. 
• n* f i<t" -

RED. ATSAKYMAS. 

Ponui Andriui Aukštakal
niui, Kew Pbiladepiua,% Pa., 
Ačiū už korespondenciją, bet 
jos netalpinsime, kadangi to
kie prietikiai neneša jokios vi
suomenei svarbos. 

Kviečiame rašinėti iš visuo
meniško veikimo žinutes. 

Memorijalas, įteiktas šv. 
Tėvui LietUYO* valdžios v**dū 
(Versta iš prancūzų kalbos). 

Ant žemės, iš kurios turi su
sidaryti Lietuvos viešpatija 
gyvena apie 6 milijonus žmo
nių. Tarp jų tik mažas skai
čius yra nekatalikų. Tai-gi *Lie 
tuvą reikia priskaityti prie 
grynai katalikiškų salią. 

Katalikų Bažnyčia turi ir tei
sę ir priedermę rūpintis, kokia 
bus skirta ateitis tiems mili
jonams katalikų atgemančioje 
Lietuvos viešpatijoje. 

Tiktai teisingai išdėjus tikė-
jiminj Lietuvos stovį galima 
Huoti suprasti, kokia turės bū
ti Bažnyčios politika toje vieš
patijoje. Tatgi mes rūpinsimės 
prisidėti prie šito klausimo 
išaiškinimo. 

I. 

Tautinis lietuvių padėjimas 
atsiduri visai ypatingose sąly
gose dėlto, kad buvo įvykęs 
Susivienijimas Lietuvos su 
Lenkija. Lietuvių kalba išliko 
vartojama labiausiai žemuti
niuose tautos sluogsniuose. 
Viršutmiai-gi, neiškiriant nei 
dvasišfeijos, buvo pamaži su
lenkėję. Tiesa, kunigai kalbė
davo lietuviškai su žmonėmis, 
nors ir tai ne visur, bet- tarp 
savęs jie kalbėdavo vien len
kiškai. 

Tikėdama, kad lenkiškumas 
ir augštesnė kultūra yra vis 
vien, l ietuvių dvasiškija bandė 
sulenkinti kuodaugiausiai žmo 
nių. Tokiu būdu tikėjimo mo-
sklas gavo atkentėti daugel, 
nes vietoje mokinti tikėjimo 
kunigai mokino žmones len
kiškai. Dar ir šiandien gali
ma matyti nelabų to apsėjirao 
pasekmių, ypatingai tose vie
tose, kur yra daug lenkų ba
jorijos ir kur klebonas yra po 
lenkų įtekme. Ten tikėjiminė 
apšyieta ir prisirengimas prie 
sakramentų yra labai menkas. 
Augščiausia tikėjiminė apsvie
ta yra tose vietose, kur nėra 
lenkų įtekmės. 

Lietuvai patekus po Rusijos 
valdžia patys karščiausieji ka
talikai, ir net kunigai, minti
jo, jog tėvynę išgelbėti ir jos 
tikėjimą apsaugoti negalima 
kitaip, kaip tik dirbant išvien 
su lenkais. Visi turi pripažinti 
faktą, kad Rusijos vyriausy
bė dorais ir nedorais budais 
stengėsi primesti pravoslaviją 
toms tautoms, kurias buvo pa
ėmusi po savim. Tai-gi buvo 
mintis, kad norėdami atsiginti 
nuo pravoslavijos lietuviai ne
turėjo atidalinti savo pastan
gas nuo lenkų pastangų. 

Bendras kentėjimas po Mas
kvos jungu sumažino senuo
sius nesusipratimus tarp Kv-
ronos (Lenkijos) ir Lietuvos. 
Uolybė ginti tą patį dvasios 
turtų palikimą, būtent katali
kų tikėjimą ir lenkų kalbą su
stiprėjo abiejose tautose. 
(Augštieji Lietuvos sluogsniai 
tais laikais jau buvo pasisavi
nę lenkų kalbą). Tai-gi kaiku-
riems išrodė naudinga platinti 
Lietuvoje lenkų kalbą. Viešpa
taujančios tų laikų idėjos ro
dė naudą tautai ir reikalą re
ligijai. Tai-gi Lenkijos pada
linimui įvykus lenkų kalba 
Lietuvoje plito kaskart grei
čiau. 

Itol litturiu Kandis buvo pa
skendusi proto tamsybėse ir 
neturėjo nei galėjimo auginti 
savo tautinį susipratimą nie
kas neprotestavo prieš lenki
nimą. Dagi priešingai buvo 
mintijančių, kad tai yra sau
giausias kelias, ir kad reikia 
Ižiaugtis iš sodiečių karšto 

II. 
Bet antroje pusėjo XIX 

šimtmečio žymi permaina įvy
ko socijaliame lietuvių sodie
čių gyvenime. Baudžiavoms 
išnykus ūkininkai įgijo beveik 
lygių teisių su savo buvusiais 
ponais. Atsirado žemdirbių, 
turėjusių savo žemės po 200 
akerių i r daugiau. Lietuvos 
žemė yra derli. Nepriguimin-
gai gyvendami Lietuvos ūki
ninkai ėmė naudotis civilizaci
jos patogumais. Kadangi jiems 
atsidarė visos mokyklos (o 
pirma vidurinės ir augštosios 
ūkininkų vaikams buvo nepri
einamos), tai ūkininkai pasi
skubino pasinaudoti mokslo ge
rumais. Bet tikintieji lietu
viai beveik visuomet savo vai
kus skyrė į kunigus. Nepoil-
gam beveik visa Lietuvos 
dvasiškija susidėjo vien iš ūki
ninkų vaikų. Pirmutinės tų 
kunigų gentkartės tik sustipri
no lenkų gaivalą Lietu\oje. 
Tečiaus laiks nuo laiko pasiro
dydavo kunigų, kurie nors ne 
visai susipratę tautiškai, vis
gi jautė reikalą dirbti žmonėse 
ne lenkų tik lietuvių dvasioje. 
Šitie kunigai išvien su keletu 
Lietuvos bajorą yra lyg pirmo
sios kregždelės, pranešančios 
paskui ateinantį tautinį Lietu
vos atgimimą. Nelaimė, kad tą 
atgimimą toliaus vedė visai ki
tokios rūšies žmonės, iš ko 
Lietuvoje pasidarė daug Mė
mes ypač kataliką Bažnyčiai. 

Nevisi lietuviu ūkininku 
vaikai leidžiamieji į mokslus 
jautėsi turį pašaukimą būti 
dvasiškiais. Tai-gi savo tau
toje turime kaskart daugiau 
inteligentų gimusiu po šiaudi
niu stogu: gydytojų, advoka
tų, mokintojų ir t. t. Pradžioje 
ir tie inteligentai buvo po len
kų Įtekme. Bet laikui bėgant, 
kuomet antroje XIX šimtme
čio pusėje visos tautos Euro
poje ėmė kelti savo balsus rei
kalauti savo tautinių teisią, 
ir.lietuviai taip-gi nusikratė 
savo apsnndimą. Apšviestieji 
žmonės Lietuvoje suprato, kad 
jų gimtoji kalba ne lenkiška tik 
lietuviška. Tas jausmas už
gimė tarp pasauliečių. Pra
džioje kunigai nesuprato to 
naujojo krypsnio svarbos. 

Lenkų bajorai suprato, kad 
lietuviškasis judėjimas yra pa
vojingas jų tikslams Lietuvo
je, dėlto jie smarkiai jam pasi
priešino ir jam prikergė pa
niekinantį vardą: "litvoma-
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ima.' Kunigai, nors gimę že
muosiuose Lietuvos sluogs-
sniuose, pradžioje gynė lenkų 
reikalus. Gal jie norėjo prilai
kyti esantį dalykų stovį, o gal 
tebebuvo pripratę mintyti, kad 
lenkiškumas yra galybė rei
kalinga kovai su pravoslavi
ją. rtad sustiprėtų šitą jų min
tis, lenkai nusidavė tikį, buk 
tautinis lietuvių judėjimas y-
ra tiktai politiška Maskvos su
ktybė, turinti tikslą susilpnin
ti Lietuvoje ne vien 4enkų in-
tekmę, bet ir pačią Katalikų 
Bažnyčią. Tokis protavimas 
ypatingai dėlto įtikindavo 
gan žymų skaičių kunigų, kad 
rusai, ypač pradžioje, rodėsi 
lyg šiek-tiek pritaria jaunam 
lietuviškam judėjimui. Tečiaus 
tas pritarimas tai buvo tik 
kaukė, nes kaip tik tuo pačiu 
laiku, kada pasirodė pirmieji 
taurinio lietuvių judėjimo 
vadai, valdžia užgynė Rusijoje 
visokius spausdinius lietuvių 
kalba. 

Tai-gi apšviestuoliai Lietu
voje pasidalino į dvi kovojanti 
tarp savęs dali: vienoje pusė
je buvo dalis kunigų ir ponų, 
kitoje pusėje pjauni Lietuvos in 
teligentai. Prasidėjo savytar-
pinė karė. Jo$ pabaigoje laimė

jo antrieji. Tečiaus prieš tai 
pergalei įvyksiant dvasiškija 
ir Bažnyčia gavo atkentėti ne
vieną skaudų nuostolį. 

Antroji XIX šimtmečio pusė" 
nebuvo labai garbinga Baž
nyčiai. Netikėjimas besislėp
damas po mokslo skraiste bu
vo praplitęs visose pasaulio 
šalyse. Rusijoje buvo blogiau 
negu kur kitur, nes tenai nihi
lizmas buvo nuodais užkrėtęs 
širdis jaunuomenės, einančios 
universitetus. Tečiaus tuose u-
niversituose turėjo eiti moks
lus ir lietuvių jaunuomenė. 

Tėviškėje, neturtingoje ūki
ninko grinčioje, jaunoji karta 
nerasdavo užtektinai stiprios 
atramos prieš rusiškosios aug
štosios mokyklos pakraipą. 
Rusų mokyklose vakacijos pa
prastai būva labai ilgos. Lie
tuvių jaunuomenė jas papras
tai praleisdavo tėvynėje. Ka
dangi tėvai, paprasti ūkinin
kai mažai tegalėdavo padaryti 
įtekmės ant mokslus einančių 
vaikų, tai vienatinis vaisias 
prieš kenksmingą rusiškų mo
kyklų dvasią tegalėjo būti pa
žintis ' su dvarponiais ir su 
Lietuvos kunigais. Bet nelai
mingai atsitiko, kad dalis tos 
ponijos ir tos kunigijos nieki
no tautinius idealus lietuviu 
studentų, kurie, netekdami ti
kėjimo, tuom labiau ir sinar-
kiaus persiimdavo tautinėmis 
tiesomis ir lietuvių kalba, bei 
nesuprasdavo kaip bajoras, y-
pač kunigas gimęs tame pačia
me ūkininkų luome, galėtų ne
mylėti jaunų moksleivių tau
tiečių. Todėl studentai atšal
davo nuo lietuviu kunigu. 
Tiesa, kad kunigai tokiais pa
čiais jausmais atlygindavo 
studentams. 

Lietuvos liaudis kuofabiau-
siai gerbia katalikų dvasiški
ja. (ii studentai lietuviai yra 
iš tos pačios liaudies. Jie dar 
labiaus yra susirišę su ja dėl
to, kad rodo didį prisirišimą 
prie tautos brangenybių, prie 
jos kalbos, įpročių, padavimų 
ir t. t. Studentija ir liaudis 
veikiai turėjo suprasti ir su
prato vieni kitus. Ilgas savo 
vakacijas studentai sunaudojo 
praplatindami ir sustiprinda
mi tautinį liaudies susiprati
mą. 

Lietuvos dvasiškija taip-gi 
atsižadėjo savo klaidos, atme 
tė ponijos ir lenkiškumo pri-
likimus ir ėmė eiti naujais ke
liais. 

(Pabaiga bus). 

PAŠTU, TELEGRAFP IR 
TELEFONE VALDYBA. 
Šiuo pranešu, kad paštų sky

riai atidaryti žemiaus nuro
dytose vietose, kur priimama 
paprasta korespondencija, ap
drausta ir laikraščių prenume
rata, kaip Lietuvoje, taip ir 
užsieny leidžiamų. 

Įstaigų, pavadinimas. 

1 Akmenė 
2 Alytus 
o Anykščiai 
4 Biržai 
5 Baisiogala 
6 Gruzdžiai 
7 Garždai / 
8 Jonavas 
9 Jeznas 

10 Joniškis 
11 Joniškėlis 
12 Jurbarkas 
13 Kalvarija 
14 Kapčiamiestis 
15 Kaišiadorys 
16 Kaunas 
17 Kelmė 
18 Kybartai 
19 Kėdainiai 
20 Kražiai 
21 Kretinga 
22 Kuršėnai 
23 Kvėdarna 
24 Kupiškis 
2J) Lazdijai 
26 Luokė 
27'Ludavėnai 
28 Linkuva 
29 Marijampolė 
30 Mažeikiai 
31 Mikelmontas 
V)2 Naumiestis 
33 Panevėžys 
34 Papilė 
35 Pilviškiai 
36 Plungė 
37 Prienai 

68 Žiežmariai 
69 Žeimis 
70 Veviržėnai 
71 Naumiestis—Tauragės 

apskr. 
Šį pranešimą prašom visų 

laikraščių išsispausdinti. 
Valdybos Viršininkas 

S. Tomaševičius. 
"Lie tuva ," Kaunas. 

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
LIETUVIŲ GELBĖJIMO 

ORGANIZACIJAS. 

Pildomasis abiejų Tarybų 
Komitetas savo posėdyje, 
rugp. 7 d., 1919, išklausęs pra
nešimo p. Turčynavičienės, 
Tautos Komisijonierkos Lietu
vos Labdarybės, nutarė pri
imti jos pieną: suorganizuoti 
Pagelbinį (Auxiliary) Ameii-
konų Komitetą prie mūsų gel
bėjimo organizacijų, idant per 
jį sukelti nors po šimtą tūks
tančių dolierių kas mėnuo 
Lietuvos labdarybės reika
lams. 

Suorganizavimui tokio Pa-
gelbinio Amerikonų Komiteto 
yra reikalaujama, kad mes, 
lietuviai, turėtumėm vieną 
bendrą Lietuvių Komitetą, at
stovaujantį visas mūsų gelbė
jimo organizacijas. Reikalin
gumą -tokio Komiteto nžgyrė 
Pildomasis Komitetas ir nuta
rė tam tikslui sušaukti bend
rą konferenciją visų mušą or
ganizacijų, kurios turi sau už 
užduot j gelbėti Lietuvos žmo
nes. 

Šiuomi yra visos musij gel
bėjimo eentralės organizacijos 
prašomos neišvengtinai daly
vauti žioje konferencijoje. 

38 Pasvalys 
39 Pumpėnai 
40 Rietavas 
41 Radviliškis 
42 Raseiniai 
43 Rokiškis 
44 Serijai 
45 Secla 
46 Seinai 
47 Skaudvilė 
48 Skuodas 
49 Šeduva 
50 Šakiai 
51 Šiauliai 
52 Šilalė 
53 Šeštakavas 
54 Švėkšna 
,5 Tauragė 
56 Telšiai 
57 Taujėnai 
58 Traškunai 
59 Ukmergė 
60 Varniai 
61 Viekšniai 
62 Vilkaviškis 
63 Vilkija 
64 Virbalis 
65 Vabalninkas 
66 Veiveriai 
67 Žagarė 
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Yra pasiūloma, kad šį kon
ferenciją butų rugsėjo, (sept.) 
1 d., 1919, New Yorke. Pa
tariama, kad kiekviena orga
nizacija šioje konferencijoje 
turėtų p 0 vieną balsą, tokiu 
būdu skaitlius atstovų gali bū
ti siunčiamas pagal išgalę ir 
nuožiūrą organizacijų. 

Jeigu jokių paremtų pasiū
lymų permainyti čion išdės
tytas išlygas nebus padaryta 
iki rugpjūčio 25, 1919, šios 
išlygos skaitysis priimtomis. 

Pildomasis Komitetas išrin
ko nuo savęs komisiją iš kim. 
Petraičio, p. P. S. Villmonto. 
p. Staknio ir Dr. fJonikai*čio. 
Jų užduotis bus pagelbėti į-
vykintį šią konferenciją ir pa
skui kooperuoti su tuo Komi
tetu, kuris bus išrinktas šioje 
Konferencijoje. 

Tarybų Ekzekutyvis Kom. 
per Ttf. J. Vinlkas. 

NORINČIOS PASTOTI Į 
KARIUOMENE LIETU

VAITĖS LAIŠKAS. 
Taryboj gautas laiškas iš 

vienos merginos, norinčios pa
stoti į kariuomenę kariauti 
kartu su broliais karžygiais 
už tėvynę. 

Laiškas šio turinio: 
44 Mano idealas — tai troš

kimas šokt į kovos sūkurį tė
vynei ginti ir drąsiai atstačius 
krutinę priešų kulkoms, nešti 
savo pasišventimą, drauge su 
broliais karžygiais, ant lieps
nojančio tėvynės aukuro. Tai 
noras pašvęsti savo gyvenimą 
nepažįstančiai nuilsimo jėgai. 

Savo idealui prižadu amži
nos ištikimybės ir tikiuos, kad 
joks išmėginimas neparlauž. 
Juk tėvynė išsiilgus — reika
lauja mūsų lietuvaičių pasi
šventimo; reikalauja drąsių 
karžygių, stojančių į jos gynė
jų eiles. 

I r kodėl mes lietuvaitės ne
galėtume dalyvauti kovose? 
Kodėl Tėvynės meilė turėtų 
pasilikti vien tik žodžiuose* 
Kodėl negalėtų apsireikšti 
narsiuose darbuose, karžygiš
kame pasiaukavime ? 

Kodėl toks beširdis skirtu
mas? 

Maldauju aš Jus, Gerbiamie
ji, maldauju visa širdimi: pri
imkite mane į kareivių eiJes. 
Aš jaučiu, kad viską galėsiu 
atlikti, ko reikalauja iš karei
vių vaikinų. Mano prdtas jau
nas, nenuilsęs, siela karšta, 
pajėgos neišaikvotos. Trokštu 
atlikti savo gyvenimo uždavi
nį". 

Lietuva," Kaunas. 4 i 

VYČIŲ DRAUGIJOS SUSI 
RINKIMAS. 

Liepos 5 d. Sporto Sąjungos 
bute įvyko visuotinas Lietu
vos Paspirties vyčių (skautų) 
Draugijos susirinkimas. Pir
mininkavo dr. I Alekna. 

Pirmininkas pranešė, kad 
balandžio 23 dieną Draugijos 
vardu nusiųstas pasveikinimas 
Anglijos, Amerikos ir Prancū
zijos skautams. 

Buvo svarstomas klausimas 
artimiausių Draugijos uždavi
niu. Į draugijos valdybą iš
rinkti : 

Dr I. Alekna — pirminin
kas, dr. Sližys — vice-pirmi-
ninkas, Kun. Morkelis — iždi
ninkas, V. Šembergas ir S. 
Lozoraitis —- sekretorius. 

Liepos 9 d., 4 vąl. po pietų 
Sporto Sąjungos bute įvyko L. 
P. V. Draugijos Valdybos po
sėdis. 

Reikia tikėtis, kad visi, kam 
rupi mūsų jaunuomenės dva
sios ir kūno kultūra, prielan
kiai sutiks kalbamosios Drau
gijos įsikūrimą. 

"L ie tuva , " Kaunas. 

CICERO LIMITVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai i i Cicero norite 
gauti "Drauge" arba paduoti 
i Ji apgarsinimą, ar kolą dar
bą (jctoą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

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

knygių ir kitokių knygų. 
PaiinamioMte. 
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Lietuviai Amerikoje. 
PITTSBURGH, PA. par t raukdavo tylą. 

Ketvergas, rugpj . 14 d. Ket-
Vakarai laike L. Vyčių VII Į vergo vakaro bu\ o rengiama 

• vakarienė ir abelnas pasilink
sminimas. Pavyko. Pasilink-
sminę, pasidalinę įspūdžiais 
delegatai pat raukė kožnas na-
nni link, o vietiniai pėksti į sa
vo bakūžes, nes ta. vakare gat-

l ta minkąs, rugpj . 12 d. 
P a s i i m t u s an t ra i sesijai, 

vienas pit tsburgiet is delega
tas, priėjęs sako: " K a ž k<xlel 

-_asj r 3 o m Antanavičius, kareivis, 
aukojo 10 dol. 

Po 5 dol. aukojo: P . Kupry
tė, A* Simoniutė, A. Kaucevi-
čius, A. Adgikauskas, A. Ur
bonaitė. 

Ant rytojaus vietinis L. R. 
K. reni. skyrius turėjo susirin
kimą, ir nutarė rinkti drabu
žius. P r i e to prakilno darbo 
kvies ir kitas part i jas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 

taip Pit tsburgho vyčiams ne- vekariu darbininkai išėjo strei-
vvksta. Kada tik j ie k;i paren
gia : ar tai didelį išvažiavimą 

v a r kokią pramogą, kuri publi
ką užintoreMiotu, tai, žiūrėk, tą 
dieną ir Ii ja. Xa, štai kad ir 
šiandie. Išgarsinta, kad utar-
ninko vakare rengiamos nepa
prastos prakalbos, o ėia lietus 
kaip iš viedro. Turbūt nieko 
šiandie nebus.' I r ištikro lie
tus lijo kaip iš viedro. Seimo 
delegatai, stovėdami svetainės 
prieangyj, jau ne apie vakarą 
galvojo, bet kaip ėia dasigavus 
vieŠbutin. 

Pusiau po septynių dangus 
ėmė blaivinties ir lietus apsto
jo. Traukiu šv . Kazimiero pa
ra p. svetainėn, bet be vilties 

•ką nors ten rasti. Inėjęs svetai
nėn net nustebau—pilna žmo
nių, o gerb. knn. Česna (dele
gatas) sako prakalbą. Matyt, 
kati Seimo rengimo komisija 
I m v o g* jrai v a k a r u s i š g a r s i n u s , 
kad svietelio suplaukė netik iš 
l*ittsburgbo, bet ir iš apielin-
kės kolonijų. 

|N> gražiai kun. r e snos pra
kalbai, klierikas Navickas skai
tė referatą "Moksleiviu šelpi
mas. ' Taškui da r kalbėjo p. 
Tanias Shamis ir p. M. Zujus. 
Publika užsilaikė rimtai, nors 
svetainėje matėsi ir liberalu 
bei soeijalistu. i>ojo, laike pra-
kabiu moksleiviu reikalams su 
rinkta aukų virš <>."> dol. 

Sereda. rugpj . K> d. Keredos 
vakaras laivo vienas iš gra
žiausiu ir 'įspūdingiausiu. Tai 
buvo koueertas, kurio progra
ma išpildė L. Vvr iu Pi t t s -
burgho Apskričio choras, ve
damas gabaus šv . Kazimiero 
parapijos vargonininko, p. J . 
T. Jankaus . 

Koneertan svietelio suplau
kė du syk tiek. kiek į prakal
bas. Apie L. Vyčių Pi t tsburgho 
Apskričio chorą ką ir besakv-
ti. (iabus chorvedis, talentuo
ti ir dainininkai. (Girdėjau, 
kad didžiuma choristu yra Šv. 
Kazimiero parapi j in io choro). 
!;• vienur ir kitur teko būti 
mus choru koncertuose, bet ne-
apsiriksiu pasakęs, kad L. Vy
čiu Pi t tsburgho Apskričio cho
rą- nėra menkesnis ir skaitliu-

* 

nu dainininku ir išlavintais 
balsais net už pagarsėjusi Chi-
cagos Vyčių. Apskričio chorą. 

Tarpe dainų buvo solų. P-lė 
A. Puidaitė, akomponuojant 
pijami p-lei M. Puidaitei , ža
vėtinai ant smuikos išpildė (i. 
Kiecken'o " S o u v e r n i r de Li-
beck.' Smuiko solo " ( ' ž a r d a s 

"Scene ," akomponuojant p. Sa
boniui, taip-gi išpildė p-nia P . 
L. Sabonionė. ž^olo dainavo 
p-nia Jankienė ir p. Sabonis. 
Kaip smuikininkės, tai|) ir so
listai aplodismentais buvo iš
šaukti an t ru syk ant scenos. 

P rogramo viduryj buvo su
loštas tr iveiksmis veikalėlis 
" N a s t u t ė . " Atl iktas silpnai ir 
nedarė įspūdžio. Losimas buvo 
be jokių sccneriju. 

Po lošimui d a r choras padai 
na \o ketur ias dainas ir p rogra 
mas užbaigiąs tautiniu himnu. 

Tarpuose griežlė p. Kati l iaus 
orkestrą. 

Abelnai imant, muzikai i aka 
p rogramo dalis pavyko. 1 žtai 
actu priguli p. .lankui, kurs 
taip sugebėjo išlavinti clmrą. 
Laike dainą publika buvo taip 
rami, kad nei krust. Vien tik 

kan, todėl ir gatvekariai susto
jo vaikščioję. 

Delegatas. 

VVAUKEGAN, ILL. 

Pranešimas šv. Antano dr-jos 
nariams. 

Nors jau senai laikas užsi
baigė Velykinės išpažinties, bet 
dar yra keletas Šv. Antano 
draugijos narių, kurie nepri
einate paliudijimo apie atliki
mą išpažinties. Tąi-gi prane
šame' gerbiamiems nariams, 
kad pasirūpintų savo prieder
mes išpildyti iki sekančio Šv. 
Antano draugijos susirinkimo. 
.Jeigu kurie ueprisius paliudi
jimu, bus išskirti iš šv . Antano 
draugijos nariu skaitliaus. Už
tai pasiskubinkite. Taippat 
yra daug nariu, kuriu mes ne
turime adresu, o ypatingai ku
rie gyvena kituose miestuose. 
Malonėkite prisiųsti savo tei
singus adresus, l 'ž neišpildy-
mą, bausmė sulyg draugijos 
istatu. • 

A. J . Sutkus, 
Šv. Antano dr-jos pirm., 

1317 So. Victorv St., 
VYaukegan, III. 

VVorcester, Mass. Liepos 31 
d, L. R. K. rem. skyrius su
rengė prakalbas ir koncertą. 
Kalbėjo kun. J . Petra i t is ir 
vietos klebonas, kun. Jaka i t i s . 
Aukų surinkta suvirs $500.00. 

Nutarė r inkti drabužius ir 
sunešti į sekančias vietas: A. 
Paulikonis, 99 Catler st.. K. 
Grigaitis, 32 Haughton st., 
ČVsnulevičiuška, 42 Barclay 
st., S. Bačinskas, 34 Barclay 
st., Kibildis, 544 Millbury st., 
J . Vaitkevičius, 201 Millburv 
st., V. (Jinkus, 52 Millburv st. 

MELROSE PARK, ILL. 

Nedėlioję, rugpjūčio IT d., I. 
Vaičiulio svet. buvo sušauktas 
viešas susirinkimas tikslu su
tverti L. Rauti. Kryžiaus rėmė
ju skyrių. Žmonių susirinko 
nedaug. Kalbėtojas buvo iš 
Chicagos, kurs paaiškino tik
sią L. i\. Kr. Prisirašė 26 na
riai ir užsimokėjo p 0 1 dol. Iš
r inkta valdyba iš sekančių as
menų: P. Metrikis—pirm., A. 
I fbel is—rašt in . ir M. M ar t Mi
kienė—ižd. Skyrius veiks prie 
Tautos Foiulo 47 sk. Nutar ta 
eiti per namus ir rinkti auka-, 
drabužius. Kožnas lietuvis pri
valėtų patapt i L. R. Kr . reni. 
skyrio nariu, lnstojimas atsiei
na (ik vienas dolieris į metus. 
Sulinkt i pinigai ir drabužiai 
bus siunčiami Lietuvon. 

Šiame miestelyje y ra apie 
trys Šimtai lietuviu. Je igu kož
nas aukotų po 1 dolierį, ta i jau 
butų 300 dol. L. Haud. Kryžius 
yra didelė parama mus kariuo
menei Lietuvoje, kur i kovoja 
prieš lenkus, bolševikus ir ki
tokius priešus. Tai-gi visi, į 
dalbą, į darbi). Melrose par
kas pasirįžo surinkti ne keletą 
dolierių, bet keletą šimtą. Ne
užilgo tam tikslui bus sureng
tos didelės prakalbos. 

Melroseparkieeiai j Tautos 
Fondą, surinko daugiau 14 šim
tų dol., tikiu, kad ir šiame rei
kale pasirodys duosniais. 

Melroseparkietis. 

Montreal, Canada. Birželio 
29 d. apsilankė lietuviu bažnv-
čioje J o Malonybė J . A. vysku
pas. Lietuviai puikiai pasitiko. 
Bažnyčią gražiai papuošė, vi
sos draugijos išėjo toli gatvėje 
pasit ikti ir po viskam gražioje 
tvarkoje palydėti. Padirmavo-
jo 82 žm. 

Liepos 17 d. Šv. Kazimiero 
b a ž n y č i o j e b u v o p r i m i c i j o s 
naujai įšventinto kun. Ju rg i e 
Šimkaus, kursai priklauso prie 
Montreal ' io vyskupijų*. Šioje 
bažnyčioje jau dabar antras 
kunigas atlaikė primicijas. 
Fermas buvo kun. J . Čaplikas. 

Vietiniai lietuviai labai at
sižymėjo per Dievo Kūno šven
tę savo iškilminga procesija 
miesto gatvėmis, kad senos 
prancūzų parapijos pripažino 
lietuviams pirmenybę. 

Harrison-Kearney, N. J . č ia 
L. R. K. rėmėjai labai subruz
do rinkti aukas ir drabužius 
Pe r 3 dienas aibes surinko rū
bų ir čeverykų. Kai kurios šei
mynos virš 60 dol. vertės dra
bužiu paaukojo. Net žydai ir 
kiti svetimtaučiai davė. 

Patterson, N. J . Kun. M c 
Nulty sulaukė 80 metu am 
žiaus ir 62 metu kuniarystės 
J o rupesniu pastatyta 18 baž
nyčių, mokyklų, vienuolynų ir 
vaikų prieglaudų ir vienas ka
pinynas. Tiems reikalams jis 
surinko apie $750,000. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
Lawrence, Mass. Čia apsi

lankė gerb. kun. J . Petrai t is ir 
pasakė prakalbą rugpj . 7 d. 
apie veikimą Raud. Krvžiaus 
Lietuvoj**. Prakalbose dalyva
vo apie 300 žmonių. Kalbėto-
j ; i - taip gražiai ir vaizdingai 
nupiešė Lietuvos vargus, kad 
žmonės suaukojo $169,00. 

l\)x2;") dol. davė: V. Kazėnas 
džiaug&iaiįtgi rauku, plojimai ir Au lams Tikorait is . 

Gardner, Mass. S. L. R.-K. 
* 

A. 162 kuopa surengė prakal
bas liepos 26 d. Kalbėjo A. 
Račkus pirmiausiai apie da
bartini Lietuvos padėjimą, o 
paskui apie soeijalistu darbe
lius, kurie dirba daugiau dcl 
savo kišenės, ne kaip tautos 
gerovei. Ant galo kalbėjo apie 
S. L. Ii.-K. A. naudą ir svarbą. 
Nors socijalistams davė pipi
rų, bet ramiai tie sėdėjo. 

Prakalbos visiems pat iko. 

So. Boston, Mass. Rugpjūčio 
24 d. i r 26 d. bažn. svetainėje 
yra rengiamu du vakaru vasa
rinės vaikų mokyklos užbaigi
mui. Bus lošiamas pirmą kar
tą "Angl iakas ių vyresnys is ." 
Antras vakaras bus (langiaus 
muzikališkas. Pr ie to atsižy
mėjusiems vaikam s bus dali
namos dovanos. Todėl visi tė
vai, giminaičiai ir kiti malo
niai kviečiami \ vakarus. 

Bloomfield, N. J . Patersono 
ir Bloomfieldo N. J . vvčiai su-
rengė rugpjūčio 10 d. vieną iš 
didžiausių šią vasarą pikniką 
šioj apielinkėj. Žmonių buvo 
labai daug ir visi buvo paten
kinti. Buvo dainų, benų, base-
ball ir kitokių pasilinksmini
mų. 

Vepriai. (Ukmergės apsk.) 
Birželio 27 d. vienas žmogus 
iš Pauplių sodžiaus (Gelvonų 
parap , ) pranešė Veprių val
sčiaus valdybai, jog Kelmų 
kaiman (pusiaukelyje t a r p 
Veprių ir Gelvonų) atvyko 
lenkų legijonieriai ir ketina 
eiti Vopriuosna sunaikinti val
sčiaus komitetą ir miliciją. 
Nors šie pastar iej i nenorėjo 
tikėti toms žinioms, bet del vi
so ko buvo a tsargus . Tečiau ią 
dieną lenkai pabijojo užpulti 
Veprių, nes išsiųsti jų šnipai 
piancšė, kad Vepriuose esą lie
tuvių kareivių. (Tą diena buvo 
atvažiavę lietuviai automobiliu 
ipžiurėt i tiltų nn' šventosios 
t ;es Vepr ia is ) . 

Kitą dieną, bi rž ' l 'o 28 d. 
viršaitis ir jo padėjėjas su mi 
licijantais išvažiavo i kaimus 
gyventoju surašinėtu. Lenku 
legijonieriai, sužinoję per šni
pus, kad lietuvių kareivių nė
ra Vepriuose, apie o vai. dieną 
atvyko i Veprius spekuliantų-
šnipų vedami. Jų buvo 20, Du 
kareiviu pasiliko saugoti tiltą 
per Šventąją, o kiti atvyko i 
Veprius ir tuoj puolė i val
sčiaus raštine, bet rado ja už-
darvta ir užrakinta. Tuo į su-
daužė durų užrakta, i si laužė 
vidun ir pradėjo šeimininkau
t i : sunaikino arba su savim 
pasiėmė valsčiaus knygas, do
kumentus, baldus, konfiskuo
tus grūdus ir kitits da ik tus : 
taippat padarė milicijantų bu
te ; iškrėtė visus valsčiaus na
mus, bet nieko neradę sukrovė 
vežiman suimtus daiktus ir 
grįžo atgal. Po to pasipylė per 
Veprius daugybė spekuliantų 
pėsčiu i r važi i xfu : jie džiaugė
si, kad jau nebe' usią kas ati
minėja grūdus, kad bus galima 
laisvai varyti " š m u g e l i , " kad 
Vepriuose jau " P o l š č a . " Tuo 
laiku pasirodė viršaičio padė
jėjas ir suėmęs keletą speku
liantu su dviem yežjinais miltu 
nuvarė l 'kmergėn. Vienas 
šmugleris pabėgo ir tuoj davė 
žinią netoli dar buvusiems le
g ion ie r iams , š ie vidurnaktį 
antrą kartą užpuolė Veprius, 
norėdami nubausti Valsčiaus 
Valdybą ir miliciją už atiminė
jimą nuo žmonių grudų. Bei ir 
ši Icartą nepasisekė, nes nieko 
nerado, namie. Tada keli legi
jonieriai su vienu šnipu speku
liantu ėmė laužtis klebonijom 
sakydami, Įjog nori čia rivizi-
ją padaryt i . Klebonas, sužino
jęs, jog tai lenkų kareiviai, at
sakė, kad neleįdžiąs to daryti , 
nes čia yra Lietuva ir Lietu
vos valdžia, todėl lenkai neturi 
jokios teisės daryt i kratos, ne
gu tiktai prievarta. Legijonie
riai atsakė i jog jie griežtai rei
kalauja Įleisti į kambarius. Ta
da klebonas a t idarė duris. Ka
reiviai, apžiūrėję kambarius, 
pareikalavo pasakyti Val
sčiaus Valdvbos nariu ir mili-
ei jautą pavardes ir jų gyveni
mo vietas ir išėjo laukan. Su
sirinkę ant rinkelės ir valan
dėlę pasi tarę lenkai susėdo j 
vežimus ir išsidangino Gelvo
nų link iŠ kur atvvke. 

Buvo tai lenką kareiviai iš 
Širvintų vedami oi'iciero ar 
paat'icicrio iš lenką komendan
to kancelerijos Širvintuose. 
Eidami į Veprius jie pakelyje 
padarė kratą pas miško sargą. 
Rozenbergą neva ginklų ir vo
kiečių rūbu ieškodami, bet iš-
tikrųjų išsinešė lašinių pusbal
tį; suėmė Skrebe tuną ir dar 
viena' lietuvį, gyvenančius ne
toli Svietiškio dvaro neva už 
tai, kad jie padėdavę niilicijan-
tams atiminėti nuo spekuliantų 
grūdus. Lidami per Kelmų so
džių pareikalavo nuo kiekvieno 
ūkininko duoti po dti kiaušiniu 
ir grįždami Širvintuosna bir
želio 29 d. įier Gehoiuic- pa

maldų laike paėmę ar t i 10 ve
žimų, stovėjusių prie bažny
čios, ir liepė save vežti į Šir-

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

_ ^ A I E Š K 0 J I M A L _ _ 
Paieškau Eleoos Jaukunai tės ir 

Stanislovo Juskunaičio iš Žemalės 
miestelio Telšių pav., 1913 metais 
atvažiavo j Ameriką, j Massachusets 
valstija, kur dabar randasi nežinau. 
Prašome atsišaukti arba kas kitas 
duoti žinia man šiuo adresu: 

Stanislovus Jodys, 
2207 1S7U1 St. Indiana Halbor, lnd . 

Paieškau senos moteries, kurį ga
lėtų namus apžiūrėti, valjrį išvirti ir 
19 mėnesių mergaiie pridaboti. Su 
mc-fcvečUi nutiksime. 

Atsišaukite 
Ghas. Tautkus, 

644 W. 18-tn Str. Cliicago, 111. 

Dr. G. M. GLASER 

^JLNTJ^ARDAyjMO^^ 
Parsiduoda automobilius 7 sėdynių 

už labai mažą kainą. Atsišaukite tuo
jau;-: 4GP2-48 yo. VVestern ave., Uhi-
cago, UI. 

Ant par 
Atsišaukite 

1«14 Wood 

davimo 

Clias. 
Str., 

kend 

Tykai 

1 _ 

žių kraut 

ChJcago, 

uve. 

III. 

Namas ir 4 lotai ant pardavimo, 
namas :> lubų po (J kambarius, yra 
didele barne 80 pėdų ilgio 32 pėdu, 
ant 2 lubų. Pandos be barnes neša 
$50.00 ] mėnesi. Atsišaukite tuojaus: 

Anlony Stankų. 
2012 \V. BSrd Str., Cliicugo. III. 

Parsiduoda labai pigiai vargonai, 
pijanai ta ip-pat galima gauti ir gra-
mafonų. 

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

Parsiduoda automobjlius Hudson 
1916 7scdynių labai pigiai viskas 
gerame padėjimų Kaina tiktai $52G. 
Kas pasiskubins tag nepraloš. Atsi
šaukite 

1543 W. 46 Str. 
Telefonas Vards 7125 

Prakt ikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Osicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

- OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
'l iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomia nuo 9 iki 2 po piet 

• 
Telefonas Yards 687 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drovcr 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th SL 
Phone Prospect 8585 

:|t 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandcr,: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomia pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENLE 
art i 47-tos Gatvės 

DAKTARAS J. SHINGLMAN 
CiVl>Y TO.) VS l l t CHIRURGAS 

Narys Sveikaiiu^unio Komisijos 
Uieeros mieste 

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

Jau sugrįžo iš vakacijų ir vel už
siima gydymo praktika. 

Jos specijališumas — reumatiz
mas, moterų ligos ir veneriškos. 

Ofisas ties 4 0th Court ir 13 str. 
viršuj aptiukos. 

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

Parsiduoda Ideališkas namas—ge- j Užmokestis: 2 dolierių ofise, 3 do
riausia transportaciju. 5 kambarių Heriai saukiant j namus, šaukiant j 
mūrinis bungalo\v, viduj ąžuolo ir Chicagą 1 dolieris už kiekvieną mai-
Kiindys, šiltu vandeniu šildoma, elek- lę. 
tros Šviesa ir gazu», stueeo p r a d ž i u s , 
cementinės gindys. Atsišaukite pas 
savininkų: 6643 So. Wabash ave. 

FARSI1M ODA. 
2 augšeių mūrinis namas ant pir

mu storas ir 3 rūmai pai^yvcnimui 
ant antro 5 dideli rūmai. Randus 
33.00 j mėnesį parsiduoda už 2 G 
šimtus namas randasi geriausioj vie
toj, priešais šv. Jurgio Bažnyėia. 

V. SI HOMSKI 
3346 So. Halsted SI., Chieago, 111. 

. . . . . * t 

Kambariai ant raudos, 1-mos lubos 
iš priešakio S9S9 So. Campbell ave. 

Atsišaukite j Aptiekų, 46th ir Hcr-
niitage ave. Telefonas Drover 707S. 

V m 

/ 

, 

Tel 

• a '• • 

efon i v : 

_a^^ 

Cicero 49 

. i . •:•: 

S F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attomey at Law 

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

Patar imas Dykai 
i Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki 

9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
464& S. Ashland Ave. kamp . 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgras 

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

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

Telefonas: Yards 723. 
— M 

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

69 W. WASHTNGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeciiimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

BARGENAS. 
10 akru geros žemės arti Chicagos, 

ima 45 minutas važiuot iš miesto ant 
Chieago «VČ Northern Railroad. šita že
mė labai gera del daržovių, taippat 
galima laikyti ir vištas. Žemę galima 
pirkti labui pigiai ir ant lengvų išmo-
keseių. Jeigu busi savininkas tokios 
žemės visuomet turėsi užtektinai mai
sto ir busi savistovis. čionais nepa
prastas bargenas. Nepraleiskite šios 
progos, bet tuojaus atsišaukite sekan
čiu adresu: 

Paul Baubly, 
1404 W. 14th St., Chieago, 111. 

Telefonas Omai 6296. 

105 Monroe, Gor. Clark St. i 
Boom .207, Tel. Central 210 

CklICAGO, ELLIMOIS 
Gyv.: 811 A »io. Halsted Street 

I Telefonas Yards 2300 

PEARL QUEEN 
K 0 N G E R T 1 N 0 S 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 \ 

Valandds: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po piety iki S vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

: : . . — . , , _ _ _ _ _»,« 
• • • • • • % 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiin 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

iiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHjuiiimimiiii 

* 
Dr. D. J . BAGOČIUS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. Michigan Ava 
Rezidencija 10731 So., Michigan AT. 

Roseland, III. 
Telefonas rezidencijos Ir ofiso 

Pul lman 842. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 

iki 4; « iki 9 vakare. Nsd. 
9 iki 12. 

Dabar yra patvirt ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
raerike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį isslun 
čiame dykai. 

RcnRCi •! r"* ' •••••'" "̂  
U L U n O I Cw k n u a • . . v v i b u v . 
1540 W. 47th St., Chieago, 111. 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1020 So. Halsted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai i r 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą,; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

»••« I 
I Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJOR 

i V GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
o r i ^ c •»!-"> 5T1 litgm Ave. 

.cvayuos 8:30 iki 9 išr>to — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS |UETUVi \ 
ir gvarantuoja 

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

Henry J. Schnitzer State Bank 
1 41 Washington Street, New York, N, Y. 

Vi 

y 

y y y 

J 
y y 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvu išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 0 vai. vak., Šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

•-

Jurgis Žakus, Finu. . P . Baltutis, Rast.. B. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3201 So. Halsted St. 3425 Auburn Avcnur. 

T 

Mokykis Kirpimo ir Desigidng 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSkas mokint-
mas parodytus jus žinovų į t rumpą 
laiką. 

Mes tur ime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designlng ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysite* 
Elektros varomos mašinos mūsų siu* 
vimob skyriuose. 

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

Petrenos daromos pagal Jūsų m^s-
rą — bile stailės a rba dydžio, Ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNLNG SCHOOL 
J . P . Kasnickn. Perdietinis 

Persikraustė iŠ 118 N. LaSalle 8t. 
į 190 N. State gatve, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
paL viiua aptiekorius. 



D R A U G A S Ketvir tadienis , rugp . 21, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvir tadienis , rugp . 21 d., 
šv . Joana Farnciška. 

Penktadienis, rugp. 22 d. 
Timotiejus. Hipolitas. 

T E I S Ė J A S STELK BAU
DŽIA IR ADVOKATUS. 

Ki tus pasiunčia lavoninėn. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI) 

TAUTOS FONDO IR LIET. 
RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VEIKĖJAMS. 

T Y R I N Ė J A RIAUŠIŲ 
PRIEŽASTIS . 

Šerifas nurodo i industri-
jalistus. 

Speeijalė grand ju ry prade-
da tyrinėjimus, kad susekti ra
siniu liausiu priežastį, ir kati 
surasti priemonių, kad tokios 
riaušės neatsikartotų ateitvie. 

Liudyti pašaukta daugelis 
aldermami ir biznierių, kad ji*1 

*. % ~ 99 

pasakytu savo nuomones apie 
riaušes, apie riaušių priežastį, 
kas už anas kaltas. 

Prieš grand jury pirmiausia 
liudijo šerifas Peters. Šis už 
riaušes kaltino industrijalis-
tus. Sakė, jis turis prirodymu, 
kad raudonieji agitatoriai kur
stė juodus ir baltus prie galva-
žudysėių ir sukėlimo kuodi-
džiausios betvarkės. 

Ateityje tvaiką priguli, anot 
šerifo, mio abiejų rasiu išmin
tingo vadu veikimo. 

Kiti liudininkai pasakojo 
apie stovi pinu riaušių tose 
vietose, k u r gyvena juodi ir 
balti žmonės. 

Teisėjas Steik veikia auto
mobiliniam teisme, kur teisia
mi automobilistai už pergreitą 
važinėjimą. 

Tžvakar teisman pašauktas 
advokatas A. Bisch. J i s buvo 
suareštuotas už pergreitg, va-
žiavimg au tomobi l iu . 

Teisėjas ant advokato uždė
jo $-5 pabaudos pažymėda
mas: 

" J e i tamsta būtum šiaip sau 
paprastas pilietis, aš nubaus-
ėiau kokiais pora dolieriu. Bet 
tamsta esi advokatas. Tamsta 
pažįsti įs tatymus ir jų nepil-

ai. 
Kitus kelis prasižengėlius už 

pergreitą važiavimą teisėjas 
pasiuntė pavieto lavoninėn, 
kad jie tenai pasižiūrėtų j per-
greito automobiliais važinėji
mo aukas. 

N A U J A S IŠGALVOJIMAS 
DARYTI BIZNI. 

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

Kviečia Katal ikų Vienybės 
Centro Valdyba. 

I š TOWN OF LAKE. 

MRS. TREPAGNIER APMU 
ŠTA K A L Ė J I M E . 

Ko tie turt ingieji negali 
prasimanyti . 

Ją apmušė ki ta uždaryta 
moteris. 

Pavieto kalėjime uždaryta 
laikoma senyva Mrs. Trepag-
nier, kuri teismo nubausta ligi 
gyvos galvos kalėjimu už nu
šovimą C liieagoje knygų ir pa
veikslų leidėjo Volland. 

Ana diena kalėjimo sargvba 
ton paėion kameron uždarė 
jauną prasižengėlę, kokią tai 
Anna Rutten. 

Dvi moteriškės prailėjo gin
čus. Mrs. Trepagnier tvirtino, 
kad į senesnius žmones (mat, 
j inai senyva) teismas atkrei
pia daugiau domos, išreiškia 
daugiau susimvlėiimo. 

Kita kalinė gynė jaunuosius 
prasižengėlius. Iš ginei] pakilo 
peštynės. 

Kol atbėgo sargyba, jaunes
nioji kalinė jau turėjusi pasi
baidžiusi ant aslos seną žmog 
žudę. Senei pažeista pažaunė 
i r gerokai apmušta. 

BAISIAI APDEGĖ IR MIRĖ 
VAIKUTIS 

Užvakar motinai nesant na
mie radęs brėžukų ant savęs 
drabužėlius uždegė apie poros 
metų amžiaus lietuvių vaiku
tis Chester Yalperaitis, 0947 
So. Tai man a ve. 

Nugirdę rėksmą kaimynai 
atbėgo ir prigesino svelanėius 
drabužėlius. Bet vaikutis buvo 
jau kai pi r pusiau iškepęs. Ve
žamas ligoninėn mirė. 

P L Ė Š I K A S PAŠOVĖ ŠLAM 
ŠTŲ RINKĖJĄ. 

Du juodu plėšiku vienoj gat-
vaitėj t a rp 40-tos, State ir 
Dearborn gat. užpuolė šlamštų 
rankiotoją Abrabam Linskey, 
1439 West 13 gat. 

Pareikalavo pinigų. Tasai 
pasipriešino. Tad vienas plėši
kas paleido į jį kelias kulip-
kas. Po to pabėgo nieko nepel-
niję. 

Pažeistą žmogų policija tuo-
jaus pristatė VVashington Park 
ligoninėn. 

Mena Chieagoje kramtomos 
gumos kompanija nusamdė po
ra lakstvtuvu, prikrovė tuos 
kramtamos gumos pundelių ir 
liepė lakūnams skristi per ap
linkinius mažuosius miestelius 
ir tenai pamėtyti gumos pun
delius. 

Prie pundelių yra prisekti 
tikietai. Kas tuos pundelius 
ras ir pristatys kompanijai, 
tikietus, tas gaus raštą, sulig 
kurio leidžiama veltui pavaži
nėti lakstytuvais. 

Tokiuo keliu mėginama pra
platinti biznis ir sensacijos. 
Xuo to priguli didesnis kom
panijai pasisekimas. 

Šiomis dienomis, vakarais, 
8v. Kryžiaus parapijos salėje 
yra didelis darbometis. Nes 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
rėmėjai darbuojasi į šs i juose 
prie supakavimo suaukotų vie
tos lietuvių drabužių, avali
nės ir kitko. Iš šalies žiūrint, 
darbas eina labai sparčiai. 
VTieni taiso, kiti susivinėja ki.r 
kas praplyšę ir deda į dėžes, 
jas užkala ir rengia į tolimą 
kelionę. Tame darbe pasišven
tę ypač: J . Mart inkus, M. 
Butkevičius, M. Kniukšta, Pet. 
Durša, .1. Montvilas, J . Nau-
sieda, R Tiškus, B. Tolei kaitė, 
J . Nutautai tė ir M. MilašniV*. 

D. M. 

iš knygų tai žinąs. Ant to prof. 
atsakė, kad jei turėtum univer
siteto diplomą, tai nereikėtų 
egzaminuoti, bet kad tik iš 
knygų žinai, tai reikalingas 
egzaminavimo. A r ta ip bus ge
rai? Vyrukas parauejo ir, ne
turėdamas ką sakyti , atsisėdo. 
Tai pavyzdis visiems, kaip lais 
vamaniai suklaidina žmones. 
Tas vyrukas, kuris save vadi
na moksleiviu, šį kar tą jo var
do neminėsiu, neturėdamas nei 
jokio mokslo, vientik prisi
skaitęs bedieviškų laikraščių, 
o gal vieną-kitą dar knygpa
laikę už tr is centus, nes matyt , 
kad i r skaityti gerai nemoka, 
žmonėms sako, jog galįs pr i 
rodyti , kad Dievo nėra ir kad 
Kris tus nedarė stebuklų! 

Užtai, gerbiamieji, neduoki-
tės save suvedžioti kokiems 
ten "moks le iv iams , " kurie pa
tys nieko nemoka kaip tik pa
skaityti bedievišką laikraštį, o 
nori k i tu s " m o k i n t i . " 

Al. Panavas. 

tainėje, 3249 So. Morgan st. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Joseph J. Zamkus, 
Kom narys. 

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

IŠ W E S T SIDE. 

Ant ras didelis piknikas West 
Sidės lietuviu Viešojo Knvgv-

no, susidedantis iš 13-kos drau
gijų buvo nedėlioj, rugpjūčio 
10 d., National G rovė, River-
side, 111. Buvo paski r ta 12 do
vanų lenktynėms, vertės $50. 

Važiuodamas maniau, kad 
važiuoju į iškilmingą pikniką. 
I r neapsirikau. Tikėjausi ra
sti daug publikos dėlto, kad iš 
13 draugijų susideda, tečiau 
kaž kodėl publikos neperdau-
giausia buvo. 

IŠ NORTH SIDE. 

SUŽEISTAS POLICMONAS 
VAŽIUOJANT AUTO

MOBILIU. 

Policmonas \Villiam Oach-
man, 'M metų, ir automobilis
tas John McSliefiYy sužeistu, 
abiem važiuojant automobiliu. 

.Jųdviejų automobilius susi
daužė su kitu sunkiuoju auto
mobiliu, priklausančiu Fisli 
Furn i tu rė kompanijai. 

MIRĖ MOTERIS. VYRAS 
PALIUOSUOTAS. 

Teismas kalėjimu buvo nu
baudęs Abe Ruuman už neno
rėjimą duoti užlaikymo savo 
moterei ir vaikams. 

Dabar jo moteris mirė ir 
Rudma n paliuosuotas iŠ kalė
jimo. 

TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 
TRIS ŽMONES. 

Illinois Central geležinkelio 
greitasis t raukinis suvažinėjo 
tris žmones, važiuojančius au
tomobiliu skersai geležinkelio 
Homewoode. 

Žuvo Oppenheimer su mote
rimi ir Mrs. Strausser. 

S. V. KONSULIS PROTES 
TUOJA PRIEŠ CAR-

RANZĄ. 
Londonas, rugp. 20. —Gau

ta žinių, jog S. Valstijų ir 
Prancūzijos konsuliai Meksi
koje užprotestavo prieš Car-
ranzą, kam šis prašalina iš 
Meksikos Anglijos pasiunti
nystės arebivų prižiūrėtoją 
Cummings. 

Yra žinių, kad Cummings 
dar neapleido Meksikos. 

L. Raud. Kryž. rėmėjų sky
d o susirinkime rugpjūčio 15 
d. sekantieji nariai aukojo nu
pirkimui siūlų del mezgimo 
svederių bei aučių Lietuvos 
kareiviams. 

Po 2 dol.: J . Martišius, J . 
( ierdžiunas. 

Po 1 dol.: Kun. Pr . Meškau
skas, A. Andruškevičienė, J . 
Petrait is , J . Perkelis, A. Bač-
kis, P. Mureika, Pr . A. Kišo-
nas. 

Po 50c: A. Bačis, J . Morkus, 
i l irdžiunas, P. Vaškunas, M. 
L! auskas, J . Lebežinskas. 

B. Naujokienė 25c. 
Viso labo $14.85. 

Pr . A. Kišonas. 
i 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Visuomeniški kursai , ku
riuos suorganizavo L. Vyčių J 3 
kp., atsibūva du kar tu kiek
vieną savaitę. Lekcijas duoda 
gerb. prof. Bučys. Žmonių vi
suomet prisirenka pilna svetai
nė. Gerb. prof. savo paskaito
se aiškina apie pasaulio sutvė
rimą, apie Dievo buvimą i r t t . 

Kam nėra kas gerai supran
tama, kas tik paklausia, kiek
vienam paaiškina ta ip, kad 
žmogus gali suprasti , bet, štai, 
patėmijau, kad į kiekvieną lek
ciją atsi lanko vienas vyrukas, 
kuris save vadina moksleiviu 
ir duoda profesoriui klausi
mus. Savo klausimais jis tik 
sau ir visiems juokų pridirba. 
Visi žmonės juokiasi,. Na, tiek 
to. Prof. vis-gi t inkamai atsa
ko bei paaiškina. Bet tam ne
užtenka to. Praei tą pėtnyčią, 
t. y. rugpjūčio 15 d. išdrįso rei
kalauti profesoriaus, kad jam 
užleistų vietą ir j is išaiškins 
klausytojams, jog Dievo nebu
vo ir nėra, kad Kris tus nesikė
lė iš numirusių. Gerb. prof. 
Bučys paprašė atnešti parody
ti kokio nors universiteto dip
lomą, tuomet leis kalbėti. Vy
rukas pasisakė, kad jis neturįs 
netik universiteto diplomo, bet 
ir Public School !ės. J i s sakėsi 

Dalyvavusieji linksminosi, 
žaidė. Apie 5 vai. ant pleciaus 
buvo lenktvnės ir dovanu dali-
nimas, kaip apgarsinime skam
bėjo. 

Vienas vaikinas iš" visos ei
lės pralenkė visą eilę, reiškia 
jis turėjo laimėti kokią nors 
dovaną. Bet kaž kodėl komite
tas tam vaikinui dovanos ne
davė, išrasdamas kokią tai prie 
žastį. Buvo ir daugiau pana
šių atsit ikimų su dovanomis. 
Daugelis iš publikos tuo pasi
piktino. Turėjo būti d a i \ i r se
rijų t raukimas, bet į tai neat
kreipiau domos. Tas, be abe
jonės, buvo padal inta t a rp 
" sav i šk ių , " nes čia buvo di
desnės dovanos. 

Abejoju ar ta ip buvo nutar
ta susivienijimo kaslink pa
skyrimo dovanų ir sutraukimo 
publikos. 

Vienas iš Svečiu. 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia Ave.. Chicago, 111. 

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

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

Fin. rast. Alex Dargia, 726 W. 
18th St . , Chicago , 111. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. Mp^auette Rd., Chicago, 111. 

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

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

wood A ve., 1 Chicago, 111. 
Direktoriai: 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 

Kun. Ign. Albavičius, 717 \V. 
I8th St., Chicago, UI. 

Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-
sia Ave., Chicago, 111. 

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

Ant. Nausėda, 1658 "VVabansia 
Ave., Chicago, 111. 

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

Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, UI. 

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

Jonas l'etraitis, 4358 So. Wash-
tenaw Ave., Chicago, 111. 

Juoz. J . Elias, 4600 So. Wood 
St., Chicago, 111. 

Boleslovas Sekleckis, 3427 Au 
burn Ave., Chicago, 111. 

Anastazas Valančius, 1442 So 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIKL'RGAM 
1757 W. 47th St., Chicago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 1(50 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 
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Ko-operacija Tarpe 
Telefono Vartotojų 

Norint dapi!dyti telefono kalbą, reikia trijy 
y p a t ų — ž m o g u s kuris šaukia , o p e r a t o r k a 
ir šaukiamasis žmogus . 

Jeigu šios trys ypa tos a t sako grei tai , tuomet 
laikas neužs i t rukdo ir linija y ra liuosa del 
kitu var toj imo, ka ip kada pas i ta iko , k a d 
žmogus laiko t ikrus pasikalbėj imus vietoj 
atlikti kas reikia ir leisti k i tam d r a t a var -
toti. 

Ko-operacija t a rpe telefono var totojų š iame 
atžvilgyje bus pager inimas geresnio pa t a r 
navimo. 

CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY 

GRAND RAPIDS, MICH. 
L IETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau 
g e " atstovauja p . J . MARGE
LIS, 544 Myrtle s t r . 

P a s jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nus ip i rk t i paduoti 
į jį pajieškojimus i r pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

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

KARE IR UGNIS 
Viską atėmė, sugadino ir sudegino gyvenimus 

Jūsų giminių 
Jusij pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti a r t i 

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

AR PASIUNTĖT J I S ? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad 
pagelbėjus Jums ir Jūsų giminėms, CENTRALIS BENDRAS LIETU
VIU BANKAS siunčia j visiems gerai žinoma kaipo kovotoją už Lie
tuvos laisve, advokatą p. F . J . BAGOČHJ j Lietuvą, Latviją. Ukrainą 
ir Lenkiją del ištirimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote 
kur Jūsų giminės, tai prisiųsklt mums senąjį antrašą Ir vieną (1) 
dolierj padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jūsų gimi
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo ant rašu: 

Centralis Bendras Lietuvių 
BANKAS 

32-34 Cross Street Boston, Mass. 

CHICAGOS L I E T U V I Ų KA 
R E I V I Ų DOMAI. 

Rugpjūčio 14 d. " L i e t u v o s " 
svetainėj buvo susirinkimas 
Amerikos lietuvių kareivių, 
kad suorganizavus Amerikos 
lietuvių kareivius. Gaila tik, 
kad susirinkimai] atsilankė ka
reivių vos apie 30. Atsi lankė: 
daug mažiau, negu buvo ma
nyta . Priežastis gal buvo—ma
žas išgarsinimas. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpj . 21. d., "Lie tuvos >» sve-

g » DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE RHICA60JE 
s 
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P B 4 S L Ql.'BBN KONCERT1NA 

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

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, H.L. 

Telefonas: DROVER 7309 
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"RAMYBE JUMS" I 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

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

= J t = 

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 
cafiea 
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