
* «> 

1 tf ttUBI'l uSJUgf 

AUG2 8 1919 

f « DRAUGAS >> 

LITHCAinAlf DAILY FREEMD 
Pnblished Daily Escept Sundayi by 

One Year $5.00 
6lx Montlia $3.00 
Thursday's Edition $2.00 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc., 
1800 W. 46th St., CbJcapo, nitnoig. 

Phone McKinley 6114. E^tabl. 1008 

S - — LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FIRST EDIT10N 

PIRMOiLLAIDA 
K—— 

Published and dlstributed nnder permlt (No. 468), antborlzed by tbe Act of October 6, 1917, on fUe at the Post Office of Chlcago, IU. By the order of the Presldent, A. S. Burleson, Postmaster General. 

KAINA O CENTAI 
PRICE & CENTS 

CHICAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST) 27 D., 1919 M. 
EHTERED A8 SECOND-CLAS8 MA ĮTEK MARGH 81, 1»16, AT CHICAGO, LuiilNOlS INDEK THE AOT OP MAKCH S, 1879. METAI-VOL. IV. No. 202 

S. Valstijos siunčia 
kariuomenę Europon 

Du pulku pėstininkų siunčiama 
Silezijon 

KAREIVIŲ SIUNTIMAS PA
KENKS TAUTŲ SĄJUN

GOS REIKALAMS. 

Washingtone kol-kas nepatvir
tinta ta žinia. 

Coblenz. Vokietija, mgp. 26. 
— f>-tąjam ir f>0-tąjam S. Val
stijų pėstininku pulkam, kat
rie šiandie stovi Suv. Valstijo
se, įsakyta iškeliauti Silezijon 
(šlionzkan). 

Abudu pulku atkeliaus tie
siog į Coblenz, kur bus visa-
kuom aprūpintu ir išrengtu 
pirm keliavimo skersai Vokie
tijos. 

Čionai manoma, jog abudu 
pulku Coblenze išbus apie mė
nesį laiko pirm pasiuntimo Si
lezijon. 

Be kitko, pulku Silezijon pa
siims lauko ligoninei išrengi-
inus ir porai mėnesiu reikalin
gą aprūpinimą. 

Washinstonas neturi žinių. 

kodėl mes turėjome- atšaukti 
savo kariuomene iš Meksikos? 
Juk Meksikoj stovis—tai mu
šu nuosavieji reikalai. " 

Pakenkiama tautų sąjungai. 

Suv. Valstijų senate šiandie 
smarki kova vedama tautu, są
jungos reikalais. Jr jei ta ži-
rųa apie šaukimą kariuomenės 
Europon bus teisinga, reikš 
tautu sąjungai pragaišti. Nes 
tuomet senatas tikrai pasi
priešins sąjungai. 

Taip sako republikonai se
natoriai. 

Jie pažymi, kad tai butų 
kuoaiškiausias pavyzdis, ką 
tai reikšti] Suv. Valstijoms 
prigulėti prie tautu sąjungos. 
Tas reikštu, kad į kiekvieną 
Europos pareikalavimą Suv. 
Valstijos turėtu ginkluoties ir 
siusti t e n savo kariuomenę. 

Lenku reikalai. -

Angštoji Silezija pavesta 
plebescitui, t y. taiko s konfe-

Paryžius, rugp. 2t>.—Talki- r o m ' i ' ' , a l e i i ! o P a t ' ( , , n s gyvento-
ninkai senai taikos konferenei- J a m s apsispręsti, kur jie nori 
joje buvo pienavę pasiųsti sa- j prigulėti: a r prie Vokietijos, 
vo kariuomenes Augštojon Si- a i 

lezijon pravesti reikalingą 
tvarką, ypač kasyklų apskri-
tyj, kur lenkai su vokiečiais 
riejasi už teritorijas. Buvo sa
koma, kad po vieną pulką pa
siusiančios Prancūzija. Angli
ja ir Suv. Valstijos. 

Suv. Valstijų atstovai taikos 
konferencijoje pranešė vyriau
siajai talkininkų tarybai, kad 

Kaip vokiečiai, taip lenkai 
tuo plebescitu nepatenkinti. 
Vieni ir kiti savinasi tas teri
torijas, nelaukdami pačių gy
ventojų nusprendimo. 

Taikos konferencija neva 
perspėjo lenkus, kad tie be 
laiko nesibriautų Silezijon, 
kur prieš juo s nerimauja vo
kiečiai. Bet, turbūt, tasai per-

pasiuntiinas kariuomenės Šile- spėjimas buvo tik taip sau, jei 
zijon pirmiausia turi but auto
rizuotas Wasliingtone. 

Tuo tarpu šiandie AYashing-
tone yra žinoma, jog armistici-
joje visai neminima Silezija, 
taippat Suv. Valstijos dar nė
ra ratifikavusios taikos sutar
ties. 

Anot žinovų, kuomet Suv. 
Valstijos ratifikuos taikos su
tartį, tuomet automatiniai pa
siims ant savęs priedermę 
tvarkvti atskeltas nuo vokie-
čių teritorijas, ypač kur nu
tarta pravesti plebiscitą. 

Sensacija sostinėje. 

lenkai nepaklausė ir įsiveržė. 
Tad šiandie tose teritorijo

se prieš lenkus pakilo vokie
čiai. Lenkams darosi ankšta. 
Juos apsaugoti tad ir siunčia
ma talkininku kariuomenė. 

SIBERIJOS ARMIJA TURI 
NAUJĄ LINIJĄ. 

Toje linijoje turės įvykti galu
tinas susirėmimas. 

Vladivostokas, rugp. 26.—Si-
berijos valdžios (Kolcako) ka
riuomenė, kuri visu frontu 
traukiasi nuo galingosios bol-

Washington, rugp. 26.—Čia ševikiį kariuomenės, pasirinko 
pakėlė didelę sensaciją žinia,!nauja ir paskutinę sau karės 
kad dviem S. V. pulkam įsaky- liniją, kurioje mano sustoti ir 
ta iškeliauti Silezijon. 

Žinia kol-kas oficijaliai ne
patvirtinta. Daugelis senatorių 
sako, kad tas neteisybė. 

Vienas kongreso atstovas 
apie tą taip atsiliepė: 

" T a i neintikėtinas daiktas. 
IŠ visų šalies kampų ateina 
reikalavimų, kad kuoveikiaus 

paskutiniu kartu susiremti su 
atplūstančiais bolševikais. 

Karės linija driekiasi išilgai 
upės Isbim kuri eina skersai 
Transiberijos geležinkelio, uz 
175 myliu vakaruose nuo Om-
sko. 

Be to, Siberijos valdžia dar 
mėgins bolševikų briovimąsi 

iš Europos atšaukti likusius j sustabdyti Tobolsko linijoje, 
ten mūsų kareivius, gi dabar 90 mylių toliau į vakarus. 
pranešama, jog norima ir vėl 
siusti kareivius Europon. Ir PIRKITE KARĖS TAUPY 
tai dar svetimais reikalais. Tai MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

GEN. DENIKINO KARIUO-
MENĖ PAŽANGIUOJA. 

Londonas, rugp. 27. —Gau
ta žinių, kad gen. Denikino 
kariuomenė pažangiuoja pieti
nėj Rusijoj. Šiuo kartu nuo 
Bolševikų paėmė miestą Be-
rislavą ties upe Dniepru. 

Berislavas yra Cbersono gu
bernijoj. 

PRANEŠAMA, KAD RENTE-
RIA NUŽUDYTAS. 

Nušovęs jį amerikoniškas 
lakūnas. 

Marfa, Tex., rugp. 26.—Ma
joras James P. Yancey, ameri
koniškos bausminės ekspedici
jos Meksikoje komendantas, 
vakar per telefoną pranešė 
Associated Press 'ai, jog plėši
kas Renteria tikrai nušautas 
ekspedicijos pradžioje. Jį nu
šovęs amerikoniškas lakūnas 
iš lakstvtuvo. Plėšikas nužudv-
tas ties Carrizozo Springs, už 
40 mylių pietuose nuo Cande-
laria. 

Renteria buvo nieksi konų 
plėšikų gaujos vadas, kuris 
buvo pagrobęs du amerikoniš
ku lakūnu ir buvo išreikalavęs 
už juodu papirkimo. 

Amerikoniškos raitarijos ko-
liumnos gvyžta namo iš Meksi
kos. Vietomis grvžima sutruk-
dė smarku s lietus ir vėtra. O 
juk Meksikos pasieniais ne 
juokai persiristi per įvairaus 
didumo kalvas, brūzgynus, 
kartais dar ir per pelkynus ir 
nepraeinamas vietas. 

Į LIETUVIAI! Į 
Siųskite telegramas sa- | 

| vo valstijų senatoriams 
Washingtone. Reikalau
kite, kad Lietuvai butų 

| pripažinta nepriklauso- | 
| mybė. Senatas Lietuvos | 

i nepriklausomybės klausi-
= mą svarstys ateinantį 
| penktadienį, rugpjūčio | 
| 29 dieną. § 
?Hmiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiii? 

BALTIMORES MAJORAS 
UŽSISUKO NUO A t 
RIJOS PREZIDENTO. 

VOKIETIJOS — ŠVEICARI 
JOS ORO LINIJA. 

Atidaryta reguliaris žmonių 
vežiojimas. 

Atsisakė jį priimti oficialiai. 

Baltimore, Md., rugp. 27. — 
Aną dieną čia apsilankė Airi
jos prezidentais de Valerą, 
kurs apkeliauja S. Valstijų 
miestus, ieškodamas vis nau
jų Airijai šalininkų ir priete-
liu. 

Miesto taryba buvo pada
riusi rezoliuciją, kad miesto 
majoras de Valerą priimtų o-
J'icijaliai, kaipo Airijos res
publikos prezidentą. 

Bet majoras nepaklausė ta-

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

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

Sukilimai Archangelske-
Pranešama iš Naskvos 

CHICAGOS VYSKUPIJOS 
KUNIGAI REKOLEKCI

JOSE. 

Notre Dame, Ind., rugp. 26. 
— Notre Dame universitete 
Švenčiausios Širdies koplyčio
je vakar prasidėjo metinės 
kunigų rekolekcijos, kuriose 
yra ir Jo Angštoji Malonybė 
Cbicagos Arkivyskupas su 
daugeliu savQ arkivyskupijos 
kunigų. 

Rekolekcijas veda garsus 
Jėzuitas misijonorius kun. J. 
M. O'Connor. 

PLĖŠIKAI PELNĖ $8,000. 

Talkininkai negali pagelbėti 
rusams šiaurinėj Rusijoj 

JEI TIKĖTI BOLŠEVIKAMS iglams, iš ten prisieis pasitrau-
—BLOGAI ARCHAN 

GELSKE. 
Kolčakas kraustosi iš Omsko. 

St. Louis, Mo., rugp. 27.— 
Plėšikai čia užpuolė Ivroger 

rybos. Kuomet de Valerą su I Grocery & Baking Co. ofisą ir 
žymiausiais vietos airiais nu-j paėmė $8,000, kokie buvo su
važiavo majoro ofisan, majo-l kolektuoti nuo žmonių. 
ras tik keli.s^ žodžius prabilo 
į de. Valerą ir tuojaus išėjo. 

Plėšikai nubėgo au'aniobi-
lin. Paskui automobiliu^ at-

Po nmss-mitingo, kuriame rasta pamestas už kelių blokų, 
de Valerą aiškino Airijos rei 
kalus ir dabartinį stovį, jis iš-

I keliavo į Richmond, Va. 
PIRKITE KARĖS TAUPY 
M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

UNGARIJOS BOLŠEVIKŲ 
PUOLIMAS ATNAUJINO 

RUSIJOS KLAUSIMĄ. 

Talkininkai apgalvoja, kokiuo 
būdu apsidirbti su Rusija. 

Paryžius, liepos 26.—Talki
ninkų politika Rusijos reika
lais supinta nesutikimais ir lie
pa vykimais. Bet kadangi nese
nai nuversta bolševikų valdžia 
Ungarijoje, Talkininkai išnaujo 
pradėjo galvoti, kaip pasek-
mi ngiau sutvarkius Rusiją. 
Rusiją sutvarkyti, reiškia, su
griauti ten bolševikų valdžią ir 
pastatyti ant kojų rusus naci-
jonalistus, su kuriais butų ga
lima lengviau susikalbėti talki
ninkams. 

Yra įvairių sumanymų. 

Andai buvo pranešta, kad 
rumunų armija pasirengusi 
pereiti upę Dniestr su tikslu, 
kad susijungti su generolo De
nikino kariuomene pietinėj Ru
sijoj. 

Paskui pranešta, kad ukrai-
nų armijos vadas Petlura pa
siuntęs specijalius atstovus 
Bucharestan. Tie įgalioti tar
ties su rumunais reikale Ru
munijos pagelbos Ukrainai. 

Admirolo Kolcako armija 
Siberijoje vis traukiasi atgal 
nuo bolševikų spaudimo. Bet: 
Suv. Valstijos tai armijai siun
čia daugelį reikalingos kares 
medžiagos. 

Anglų kariuomenė šiaurinėj 
Rusijoj skelbia kai-kuriuos lai
mėjimus. Andai anglai nuskan
dinę kelis bolševikų karės lai
vus, gi lakūnai sudeginę Kron 
štadtą. , 

Suomiai irgi nusprendę pa-

kilti prieš bolševikus. Estai '"• 
gi pasekmingai veikia. 

Prancūzijos ir Anglijos 
skirtumai. 

Tarpe Prancūzijos ir Angli
jos gyvuoja nuomonių skirtu
mai Rusijos reikale. Abidvi ša 
Ii mylėtų matyti, kad Ukrainai 
ir Pabalti jos tautos pagelbėtų 
sugriauti rusų bolševikų val
džią. Bet Prancūzija labai yra 
priešinga, kad po bolševikų su
griovimo pripažinti nepriklau 
somvbe Ukrainai ir Pabaltijos 
tautoms. 

ma leisi i toms tautoms praplė
sti savo rubežius Rusijos lėšo
mis. 

Kiek žinoma, kaip admirolas 
Kolčakas, taip ir gen. Denikin 
šiandie prieš bolševikus ka
riauja daugiausia su tuo tik
slu, kad atstatydinti Rusiją 
buvusiuose jos rubežiuose. Tai
gi jiedu nenorės sutikti pripa
žinti nepriklausomybės kaip 
Ukrainai, taip Pabaltijos tau
toms. 

Jau šiandie admirolas Kol
čakas atsisako ką nors spręsti 
kadi r apie Lenkijos arba Suo-

Londonas, rugp. 26.—Bolše
vikai iš Maskvos bevieliu te
legrafu oficijaliai skelbia, jog 
Archangelske naujai sumobili
zuota priešbolševikiška ka
riuomenė pakilusi. 

Sakoma, jog mieste ir uoste 
sukilėliai išskleidę raudonas 
vėliavas. 

Dar pažymima, kad sukilė
lių vadai suimami ir tuojaus 
galabinami. 

Pačiam karės fronte šiauri
nėj Rusijoj, anot bolševikų, 
anglai į bolševikus šaudą bom
bomis su nuodijančiomis dujo
mis. 

Kitame pranešime bolševi
kai pažymi, kad Kolcako val
džia apleidžia Omską. 

ANGLAI APLEIDŽIA AR
CHANGELSKO FRONTĄ. 

Tariamasi, kas padaryti ten 
su rusais. 

Prancūzijai, lygiai kaip ir j m i j 0 s rubežius. Gi tokią Lietu 
i usų nacionalistams, norisi, vą j i s j a į k o neatskiriama Rusi 
atstatydinti senobinę Rusiją 
su visomis jos buvusiomis pro
vincijomis, išėmus Suomiją ir 
Lenkiją. Gi Anglija stovi už tą, 
kad toms tautoms pripažinti 
nepriklausomybe. 

Prancūzija bijosi ve ko: Sa
ko, kad jei buvusioji Rusija 
bus suskaldytąjį dalis, tuomet 
tos dalys veikiai pateksiančios 

Paryžius, rugp. 26.—Taikos 
konferencijoje pakilo visai 
naujas klausimas. Anglija nu
sprendė iš Archangelsko fron
to atšaukti savo kariuomenę. 
Tos kariuomenės dalys jau iš
traukiamos. Pasitraukus an-

kti ir kitų talkininkų kariuo
menės būriams. 

Tuo tarpu pačiam Archan
gelske ir tame karės fronte yra 
apie 30,000 rusų, kaip karei
vių, taip civilių, kariavusių, ir 
kariaujančių prieš bolševikus. 

Kuomet ten neliks talkinin
kų, tuomet šalį užplųs bolše
vikai ir įvyks negirdėtos žu-
dvnės ir skerdynės. 

Reikalauja laisvanorių. 
Taikos konferencija kol-kas 

nieko tokio nenutarė, kas pa
daryti tuo svarbiu reikalu, ko
kiuo būdu apsaugoti ten rusus 
nuo bolševikų. 

Archangelsko fronte rusų 
kariuomenės vadas reikalauja 
nors 4,000 laisvanorių iš tal
kininkų šalių. Gal iš buvusių 
kareivių tarpo ir atsiras vyrų, 
katrie nueis pagelbon nelai
mingiems šiaurinės Rusijos 
gyventojams šiame svarbiame 
momeTiė^. 

Bet kas bus padaryta, jei ne
atsiras laisvanorių? 

Neturima reikalingu jėgų. 
Taikos konferencijoje buvo 

pakeltas klausimas, ar nebūtų 
galima iš Archangelsko iš
kraustyti rusų, priešingų bol
ševikams. Tečiaus atstovai pa
žymėjo, jog tas negalima pa
daryti. Tam tikslui trūksta 
reikalingų laivų ir, abelnai 
imant, jėgų. 

PREZIDENTAS TAIKO GE 
LEŽINKELIEČIUS. 

Vokietijos intakon. Sako, tuo- 1. Prieš juos pasiųsti talki-
met Vokietijai nebusią sunku ninku armijas. 

jos dalimi. 
Tarpe pačių rusų nacijonali-

stų šiandie nėra sutikimo, kaip 
toli leisti lenkams praplėsti sa
vo rubežius. 

Keturios priemonės įveikti 
bolševikus. 

Bolševikus įveikti yra ketu
rios priemonės: 

užtraukti savo intekmę ant 2. Stipriau paremti dabar 
Ukrainos i r Pabaltijos viešpa- veikiančias rusų nacijonalislų 
tiji). 

Anglija yra k'iokios nuomo
nės. Anglija tvirtina, kad jei 
toms tautoms karią bus pripa
žinta nepriklausomybė, tuo
met vokiečiams ten nebusią 
vietos. Anglija iš Rusijos su
skaldymo, be to, pramato, sau 
daugelį parankamo. 

Kitokie klausimai. 

Sakysime, tegu Prancūzija 
sutiktų su Anglijos nuomone, 
tai tuomet pakiltų nauji klau
simai. Talkininkai negalėtų ap-
galvoti, kaip plačiai butų gali-]geriausia? 

armijas. 
3. Įsimaišymas į Rusijos rei

kalus Rumunijos, Suomijos ir 
Lenkijos. 

4. Pakilimas prieš rusų bol
ševikus Pabaltijos tautų, ku
rios šiandie reikalauja nepri
klausomybės. 

Gi Pabaltijos tautos yra : 
Lietuva, Kurlandija, Livonija 
ir Estonija. 

Kokia priemonė geriausia? 

Kokia iš tų priemonių talki
ninkams butų tinkamiausia ir 

Washington, rugp. 26.—Pre
zidentas AVilsonas vakar kon-
feravo 'su 100 geležinkelių 
įstaigų darbininkų atstovų. 
Prezidentas darbininkams pa
siūlė 4 centus daugiau valan
doje ir paskelbė du atsiliepi
mu—į visuomenę ir į pačius 
geležinkelių įstaigų darbinin
kus (karšapių darbininkus). 

Atsiliepimuose prezidentas 
paaiškino, kad pragyvenimo 

Visųpirma talkininkai nepa-
siųs savo armijų Rusijon. 
Taippat nepramatoma, kad tą 
padarytų ir Japonija. 

Talkininkai, kiek galint, Washington, rugp. 26.—Ka
rėms Kolčaką ir Denikiną. Bet rės sekretorius Baker vakar 

brangenybė ypač paeina nuo 
to, kad šalyje sumažinta pro
dukcija. Gi pastaroji nepadi
dinama, nes taikos sutartis il
gai nepatvirtinama. 

Prezidentas toolel, pasitaręs 
su geležinkelių administracija, 
padidina geležinkelių darbi
ninkams užmokestį tik tokią, 
del kurios neturėtų progos ki
tų darbo šakų darbininkai rei
kalauti didesnio sau užmokės-' 
čio. 

PIRM ŽIEMOS BUS ATŠAU
KTA KARIUOMENĖ. 

Taip užtikrina karės sek
retorius Baker. 

labai abejojama, kad tiedu vy
ru įveiktų bolševikus. 

Rumunijai ir Suomijai, pc-
galiaus ir Pabaltijos tautoms 
gal prisieis rusams naciona
listams, pagelbėti prieš bolševi
kus. 

Bet už tai Pabaltijos tautos 
pareikalaus tuojaus pripažint; 
joms nepriklausomybę. Nepri
klausomybės reikale tad ir vėl 
pakils nesutikimai tarp talki
ninkų ir rusų nacijonalistų. 

Kaip matosi, Rusijos klausi
mas dar negreitai bus išrištas. 
I r tas duos progos sustiprėti 
bolševikams. 

pranešė, kad karės metu pri
verstinai paimti kareiviauti 
vyrai pirm ateinančios žiemos 
bus atšaukti iš Siberijos. 

Tokių kareivių tenai yra 
6,500. 

Jie bu s pamainyti laisvano-
riai įstojančiais armijon karei
viais. Tokių kareivių 3,000 jau 
pasiųsta. 1,500 kitų jau pa
ruošta. Kiti g i 'dar priimami 
rekrutavimo ofisuose. 

Sekretorius Baker nieko ne
sako apie visišką amerikoniš
kos kariuomenės atšaukimą iš 
Siberijos. 



v. 
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Raiška. 
1<DRAUGAS"PUBLISHII\IGCQ. 
1800 W. 46thSL, Chicago, Iii. 

Telefonas McKinlcy 6114 
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gas Paulionis, Šakių dekanu 
y ra kun. Ignotas Čižiauskas 
ir Žemosios Panemunės de
kanu yra kun. Juozapas Skin
kis. 

Trumpai sakant, lietuviškoje 
Seinų vyskupijos dalyje y r a 
dvvlika dekanatų. J a u seniau 
taip reikėjo-, bet rusų valdžia 
neduodavo suskirstyt i vysku
pijos gyvenime kaip reikiant. 

Apie Šeiny Vysku
piją. 

Kunigas Laukaitis parvežė 
įkyvų žinių apie Seinų Vys
kupijų. J i iki Šiol laivo iš 
Iviejų dalių: lietuviškos ir 
enkiškos. Teisių žvilgsniu 
Vyskupas Karosas turi val-
Ižia ir dabar ant abiejų, bet 
enkiškąjai daliai jis davė au-
onomija. Seinn sufraganas 
-yskupas Romuald Jalbrzy-
\0\vski lenkas gyvena Lomžoje 
r valdo lenkiškąją vyskupijos 
i&lį. 

Pats vyskupas Karosas gy-
rena Seinuose ir valdo lietu-
'iškųja vyskupijos dali. Arti 
niausia> vyskupo pagelbinin-
cas yra kun. A. (Jrigaitis.Kaip 
au rašėme, kunigas ( ir icai t is 

fra kanauninku. Kanauninku 
<apo ir kun. Ju rg i s Narjaus-
n s . š i tą Lietuvo s valdžia pa-
Įkvrė mus respublikos amba-
adorium prie Šv. Tėvo Ryme. 
\ u n . J . \ a r j a u s k a s yra teisių 
lakta tas , ilgus metus clalyva-
(*o vyskupijos valdyme ir turi 
hepaprastų diplomatiškų ga-
įtunių. J i s kalim prancūziškai 
h itališkai. Nesistebėtume jei 
pirmutiniu lietuviu kardinolu 
aptų kun. Narjauskas. 

Prelatas Saliamonas Oliaka 
ebėra gyvas. Visus karės bai
sumus jis pergyveno N'aumies-
yje, Suvalkų gub. 

Seinų dekanu vra kun. An-
anas Savickas, Slabados de
talias kun. Smolenskas atsi-
;akė. Dabar jo vietą užėmė 
jtūn. Vincas Jurg i las Metėlių 
clebonas. Tai-gi buvęs Seinų 
lekanatas yra padalintas pu
siau. 

Kalvari jos dekanu" yra kuu. 
aciukevičius, kaip prieš ka-

ę. Bet Simnas yra at idalintas 
no Kalvari jos ir jame deka-
u y ra kun. Vincentas nesku

drius. 
Buvęs Marijasnpolės <leka-

latas yra padalintas j t r is : 
Marijampolės dekanu yra 
^il viskių klebonas kun. Švil
pa, Panemunės dekanas kuni
gas Jus t inas Staugait is , Bal
t r i š k e s dekanu yra kun. 
Juozas Buda it t:. 

Vilkaviškyje dekanu yra 
jun. Dabrila, kaip seniau, bet 
įuo Vilkaviškio at idalintas 
kražiškių dekanatas. Šita. val-
įlo kun. Pi jus Abx*omavicius. 

Xaunueseio dekanatas suski -
o į t r is . Naumiesčio dekanu 

a Sintautų klebonas kuni-

P. Kaupo Kelionė. 
Kai-kurie žmonės pavydi, 

tautiečiams važiuoti į Euro
pą. Tam tikslui jie New Yor-
ke nekrit iškam angliškų lai
kraščių korespondentui prane
šė buk }). Kaupas važiuojąs 
perorganizuoti Lietuvos val
džią. Tat yra melas. Dabar 
rupi sustiprinti Lietuvą, o 
ne užsiminėti perorganizavi
mu jos valdžios. 

Teciaus kai-kurie lietuviški 
laikraščiai tą paskalą leidžia 
vi s susiriezdami, nors ir pa-
tvs veikiausiai netiki, kad ji 
galėtų Imti teisinga. 

,I\ Ju l ius Kaupas važiuoja 
i l 'arvžiu, o tenai iš lietuviu 
valdžios yra t iktai tie, ku
riuos atsiuntė Lietuvos res
publika. 

Lietuvai t rūksta žmonių, o 
čia parfijinis pavydas bijosi, 
kad i tėvynę nepatektų kas 
nors nepriklausąs prie šmeiži
kų organizacijos, dėlto ta or
ganizacija bando apšmeižti ir 
p. Kaupą, turėdama vilties, 
kad Lietuvos valdžia neįsileis 
įo i tėvvne. 

Vargas Lietuvai nuo priešų, 
bet vargas ir nuo savo mela
giu. 
Senovėje buvo prietaras, kad 

liejant varpa reikia smarkiai 
meluoti, idant jis išeitu gar-
sus, Amerikoje yra viena par
tija, šįmet nusileidinusi var
pą. J i taipgi deda visas pas
tangas, kad jis butų garsus. -

Amerikos Li Jaunimui. 
-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
1 D R A U G O " DRAUGAMS 

ĖMS-SKAITYTOJAMS. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 

t, 

Marcinkonyse jau 2 mėne
siai lenkų legionai — rymiš
ki, suprask, pulkai, f juos 
rymėnai nepriiminėjo apgavi
kų, piktadarių, be garbės žmo
nių. Prieš jų atėjimą kaiku-
riems rodėsi kad jit» atneša nu 
vargintai Lietuvai pailsio. Bet 
ištikrųjų pasirodė esą apgavi
kai, plėšikai, parizejai, galva
žudžiai. Sukalbėjo mokėti už 
kiaušinius, sviestą, pieną, šie
ną, duoną, vežimus. Prasl inkus 
laikui reikalaujantiem iš ba
jorijos legionų sutarto atlygi
nimo užmokėjo bizūnais, kul
bėmis.. Nebeduodantiems už tą 
nežmoniškumą liepos 1 d. š. 
m. perdien šaudė legionai žmo
nelių: " J ė z a u Pone, per Tavo 
vo girdėti nuskriaustųjų žmo
nelių: " J ė z a u Pone per Tavo 
malonę, gelbėk mus žmones". . 
Net vietinio klebono pudinį 
veislinį žąsiną vidurdienyj kic 
me p e r š o v ė . ir nus inešė 3 le-

gioninkai, o už nepadavimą su 
žeistos žąsies jo tarnai tę kul
bėmis prigėrė. Reikalavo ne
katalikiškų dalykų komendan
tas jų vietiniam klebonui: 22 
birželio laikyti stoty už versto 
nuo bažnyčios žydo name mi
šias, mišparus, pamokslą 20-
čiai legionlnkų, o 29 birželio 
nemokančio skundiko net 5 
tikėjimo dalykų-paskelbt už-
usakus ir sutuokt jį, bet vel
tui ; klebonas komendantai at
sake: be vyskupo negalįs tų 
reikalavimų pildyti , o antra 
įspėjo jį, kad nebesikaišiotų 
į svetimus nesuprantamus 
reikalus. Šventa tiesa. 

" L i e t u v a ' Kaunas . 

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

Vilties skaisčiausios Lietu
vos ateities kupinas, pasitai
kius progai, noriu su Jumis 
Draugai-ės pasidalinti minti
nus, t rumpuose bruožuose api
brėždamas Lietuvos jaunimo 
gyvenimą šiuo svarbiausiu 
mums momentu. 

P ra šau J ų s valandėlei kan
trybės išklausyti mano pasa
kojimo iki ga lu i ; tikiuos ne
vieno Jūsų krutinėję patekės 
karštos saulutės spindulėlis, 
kurs savo žydria akute ir 
J u m s bus t ikruoju kelrodžiu 
ateityje. 

Manau, nevienas J Ū S Ų gir
dėjote Lietuvos melsvoj pa
dangėj garsus Maironio dai
nos : 

» 
44 Atsibus tėvynėj sunųs, 

didžią praeigą atminę, 
Pagimdys vargai galiūnus— 

ugnimi uždegs krut inę . . . " 

Neapsiriko dainius... J a u jis 
pats nekartą turėjo progos 
savo akimis matyt i jaunimo 
pulkus, kurie ištiesu tą " p r a 
e igą" atminę ir viltimi skai-

j eios ateities a ps iš varvoj o, 
' t raukia kasdien Kauno gatvė
mis su šaunia karo daina ten 
į rytus, Dauguvos linkun, kad 
sukniužinus priešo pastangas 
pavergt Lietuvos žemelę. T<>-
ko asmeniškai matyti , kaip 
tas žilas senelis-dainius dre
bančia ranka šliuostė karš tas 
ašaras , riedančias raukšlėtu 
veidu, bet tai buvo jau nebe 
vargo ir liūdesio, bet džiaug
smo ir vilties ašaros, kurių aš 
niekuomet neužmiršiu, kaip to 
galingo " V a l i o " , kurs iš tūk
stančių jaunuolių krūtinių 11 
gegužės veržėsi padangėn... 

Nekartosiu J u m s tu truku-
mų, kuriuos mūsų jaunimas 
pernešė karo metu, išblašky
tas po Rusiją, ar tų, kurie su 
vokiečiai^ pergyveno okupaci
jos laikus... Tie laikai jau 
praėjo it baisus sapnas, pa
likdamas daugybes gilių bruo
žų sieloje, vargus pagaminęs, 
bet mums tai buvo tuo akstinu, 
kurs šiandie Lietuvoje t ikrus 
dvasios galiunug gimdo. Kad 
tai ne vien pasakymas—paliu
dys J u m s ateityje nekrologas 
"Panevėžio savanorių batali-
j o n o , " kurs dar ir šiandie ant 
Dauguvos tebekariauja, arba 
' ' a t sk i r a s partizanų mirties N. 
N. batalijomis ir daug-daug 
kitu. 

Oja turiu būtinai ir tą pa
brėžti, kad mūsų jaunimas ne 
vien nuo vargo vaduojasi, 
»ef JŲJŲ krūtinėse liepsnoja tė
vynės meilės ugnis, kurios 
jau nieks neįstengs išplėšti— 
užgesinti. 

Laikinajai Lietuvos^Vyriau-
sybei paskelbus 26 gegužės in 
teligentų mobilizaciją su pas
taba, kad atskirose Ministeri
jose dirbantįs gali buti pa-
liuosuojami kiekvienai Minis
terijai 1-3 mobilizuojamų, visi 
Kauno studentai tuojau daro 
susirinkimą ir išneša rezoliu
cija — stoti visiems į karei
vių eiles. Išrinktąją delega
ciją studentų vardu Vyriau-
sįs Karo Vadas, generolas Žu
kauskas, ir Apsaugos ^ in į s t e -
ris džiaugsmingai pn jmu ir 
sveikina visus už šventą pa-
sirįžimą tarnaut tėvynei. 
Šiandie tik tie pasiliko, kurio 
buvo del menkumo sveikatos 
paleisti iš veikimo, bet vis 
tik kiekvienas jų mokinasi vai
tot ginklus po 3 Išartus savai
tėje, vadovaujant karinin
kams. Jų .v ie tose laikinai dir
ba panelės. Dalyvauti kuopo

se, draugijose bei susirinki
muose (tik ne politiškuose) 
gali, todėl ryšis su jais palai
komas, nor s jų nedaug bėra 
Kaune, kadangi atskiros kuo
pos, batalijonai išskirstyti po 
visus Lietuvos didesniuosius 
punk tus : Šiauliai, Ukmergė, 
Marijampolė, Telšiai ir t t . 

Šiandie visų alfa ir omega— 
organizuotis ir padėti organi
zacijai, kur i šalį gina. nuo prie-
ŠŲi o jų juk mes turime aibes... 
Niekas iš mūsų priešų skaičiu
mi nesibaido, tik visas pas
tangas deda tam, kad tinka
mai tuos priešus "pava iš inus 
k u l k a . " 

Karts-riuo-karto savo tarpe 
primena ir Jus , už okeano, 
bet.., nesulaukdami nei vieno 
būrelio, nei vieno atbalsio — 
skirstosi dar rimtesni, dar 
daugiau taupydami viduje 
dvasios pajėgą, nes mums vie
niems prisieina priešą sutikt 
krutinę. O juk, kaip-gi butų 
malonu savo tarpe pamatyt i 
Amerikos " V y t į " su Vytauto 
Didžiojo kryžiumi ant kru
tinės! Mūsų jaunimo tarpe 
jau dauguma savo pasiaukavi
nių už milžiniškas pastangas 
ir pergales skaitlingesnio 
priešo yra verti ne vieno kry
žiaus, bet atminties istorijos. 

Imkit kadir tokį pavyzdi: 
ties N. N. punktu, labai pavo-

I j ingu mūsiškiams įsibrovė 
[bolševikai; jų visas batalijo
nas, turi keletą kulkosvai
džių; iš mūsų pusės ats irandu 
60 žmonių mokomosios ko
mandos, kurie re ta grandine, 
šaukdami "va l io , ' šliaužia 
per kulkosvaidžių ugnį ar tyn 
ir ar tyn, kol bolševikų neap
supa ir neišblaško... I r štai ko
kia pasekmė: 30 belaisvių ir 3 
kulkosvaidžiai komandos ran
kose, batali jonas išsklaidyta.* 
—laimėta. 

Aš padaviau čia tik vieną 
atsitikimą, o jų buvo pas mus 
daugybės. Patvir t inimui to pa
sakymo aš pasakysiu tik tiek, 
kad "Panevėžio batalijomis 
turėjo pradžioje du vogtu, iš 
vokiečių (vogė br. Balčai) 
kulkosvaidžiu ir trečią gavo 
iš Aps. Ministerijos, šautuvų 
iš 700 vyrų—135; dabar jie. tu
ri 54 kulkosvaidžius ir apie 
2,000 šautuvų ir reikalingą 
skaičių patronų, (iai kai kam 
pasirodys pagražinimu, tad 
teužklausia oficijaliai vieno iš 
draugų—pasakys J u m s ir pat
virtins visi. 

Bet gal kam ateitų mintis, 
kad jiems jau nieko netrūksta , 
kad jie visu kuom pertekę ir 
tt... Į tai aš pirmiausia pasa
kysiu, kad jiems t rūks ta ka-
nuolių ( anuo tų ) , jiems t ruks-
ta geresnių karo įrankių ir... 
jiems t rūks ta moralės jėgos 
-dėkingumo savųjų, atminties, 
pasididžiavimo savaisiais. 

O juk kiek-gi tūkstančių y-
ra už okeano lietuvaieiu-sesu-
či-ų, kurios savo ranki} darbe
liais galėtų musiomsiems ką-
nors paaukoti , kiek-gi tų, gar
sių Amer iko s " V y č i ų " , kurie 
norėdami rastų budus ir gali
mybės šaltinius, susibūrę ko-
posna, paremt savo brolius, 
kurie šiandie jau stato sau 
paminklus ant Dauguvos kran
tų... Augšta i supilti kapeliai 
ir rūtomis papuošti kryželiai 
lankonu kasdien dėkingųjų, 
suvargintų žmonių; jiems me
na amžinosios garbės pasakas, 
berželiai liūdnai svyruoja. 
Draugai negali užmiršt didvy
rio, kurs žuvo tuomet, kad 
buvo reikalingiausias... I r au
ga jų skaičius kasd ieu- . o 
ką-gi J u s duosite gyviem-

gumo atminčia pakelsite dva
sią L 

Baigiu savo pasakojimą, nes 
man pačiam sunku, atsiminus 
pergyventus laikus, bet 
d raug visų vardu prašau tai 
rpadaryti, ką J u s galite šian
die padaryt , nors J u m s nieko 
nepasakau, bet supranta t ko 
norime. 

I r tu lietuvaite-sesute, ku
ri augdama nematei dar Du-
bisos pakalnių, kuri gal nei 
nesapnavai, kaip Nemunas 
rūtas gaivina, kuri gal nebusi 
girdėjusi gegutės balselio, nei 
lakštingalos dainos, pasikelk 
mintimi už okeano, kur bro-
liai-artojai, žagres palikę, mir
šta pulkais už laisvę tėvynės, 
o gyvieji taip laukia daug iš 
Jūsų—išmokite pagerbt vienus 
ir atmint kitus, nors vieną die
nelę visos pasiaukavę rankų 
darbeliams, kurie bus per
siųsti į apkasus jaunųjų kar
žygių... Aš tikiu, kad mane 
supras visas Amerikos jauni
mas, be pažiūrų skirtumo, ir 
pasinaudos kadir tuo, ką čia 
pasakiau. 

P. Mačiulis. 
Kaunas. Lžs. Reik. M-ja 

Kurjeras . 
9-VUI-1919 
Paryžius. ^ 

SKAITYTOJU BALSAI. 
ATSAKYMAS A. L. R. K. M. 

ŠMEIŽIKUI. 

(Jaila, kad liberalų organas 
" L i e t u v a ' neturi atsakančio 
redaktoriaus, kuris galėtų vie
toj melagingų žinių, talpinti 
teisingas. 

Gaila tų žmonių, kurie moki
nasi iš bemokslio ir neteisybę 
laiko kaipo teisybę. Štai, pa
talpinta " Lie tuvos" 11)5 nume-
ryj Ten Buvusio koresponden
cija apie moksleivių seimą i r 
jųjų vakarus. Korespondenci
joj beveik kiekvienas sakin \s 
susigiminiavęs su melu . Minė
ti seimo vakarai su programais 
buvo išpildyti ne keno kito, 
kaip tik moksleivių abiejų ly
čių. 

Kas dar ten daugiau buvo 
rašyta, tegul minėtas kores
pondentas savo sakinius iškri
tikuoja ir pats , manau, galės 
a t ras t i savo idiotiškumo galą. 

Berašydamas, ant galo, pri
sipažįsta, kad lietuvių tarpe 
randasi ir mokytu ir nemokv-
tų. Čia pa ts sau kūju uždavė 
per galvą. Žmogelis, norėda
mas pažeminti kalbėtoją, kun. 
Vaičiūną, r a šo : " T a r p e kitko 
jisai (kalbėtojas) nepamiršo 
užvažiuoti lietuviams dakta
r a m s ; išvadino juos bemok
sliais. Matyt, todėl, kad jie ne
studijavo tokių gilių mokslų 
seminarijose, kaip jisai, pavyz
džiui, kiek aniolų gali šokti 
klumpakojį arba kaip išrotfo 
ve ln ia i . " Tai-gi, ištikrųjų gai
la tokių daktarų bei kitų žmo
nių, pav. Ten Buvusio, kurio 
nėra užbaigę pradinio mokslo. 

Paklausk kiekvieno vaiko bei 
mergaitės, užbaigusių pradinę 
mokyklą, jie pasakys kieK 
Aniolų " g a l i šokti klumpako
j į " ir kaip išrodo velniai; j ie 
atsakys ir išmoksite ty, ko ne
žinojote dar ikišiol. 

Ten Buvęs rašo, buk kun. 
Vaičiūnas teisinosi, kad jo pri
rengta prakalbą sumaišė ko
kios ten pažįstamos kūmutės. 
" L . " korespondentas gal apie 
tai sapnavo. *i.! klausiau kun. 
Vaičiūno kalbos ir nie&o nef ir-
dėjau, kad butų prisiiniuę^ 
apie kokias ten " k ū m u t e s . " 

Patarčia " L i e t u v a i " 
sais savo korespondentais įsi
dėti šita VVilliani Cullen Brv-
an t 'o sakinį į savo ga lvas : 
"Nete is ingumas gal buti sto
ra žievė, bet laikui bėgant fei-
sybė a t ras kelią išsikelti aug-

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
1 

P-as 8. Vaitonis Painesdalėj , 
Mieli, gavo laišką iš Lietuvos 
nuo giminaičio P . Žemaičio, 
Lietuvos kareivio. Laiškas 
skamba sekančiai: 

Kaunas , 

Liepos 4 d., 1919 m. 

Mielas Dėdė! 

Aš? Pe t r a s Žemaitis, gyv. 
Kovarske, o dabar tarnauju 
Kaune Lietuvių kariuomenėje, 

sų ir ' pr ietel ių ' kilti didelis ne
susiprat imas. Pa s mūsų karei
vius ūpas labai pakilęs ir kiek
vienas stengiasi visomis pa
stangomis, kad tik ats tačius 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę, bet, žinoma, da r vis 
drumsčia Lietuvos išgamos, 
kiekvienas žiūrėdamas į " g a r 
dų kąsnel į ." P r a š a u Tamstos, 
dėdė, praneš t i kokią nors žinu
tę Lietuvon, apie visus gimines 
ir jų ant rašus . Mes labai visi 
Tamstų pasilgome ir laukiame 
parvažiuojant Lietuvon. P ra 
šau parašy t i Emilei , kad j i 

siunčiu labų dienų Tamsta i iš man atsiųstų nors 20 rublių. 
Kauno ir .linkiu nuo širdies Aš dabar būnu Kaune . Mo-
sveikatos ir geriausios kloties komojoj Komandoj , bet tuo-
Tamstos darbuose. Tamstos tė- j a u s b u s kvotimai į ofieierų 
vai gyvena po senovei Vaitkus-1 m o kvklą , tai, jeigu išlaikysiu 
kiuose, bet žada atsikelti į Ko- k v o t į m U s , tapsiu karininku. 
varska. Mušu visas kiemas Sudiev! Pasil iekame visi 
sveikina Tamstą ir Tamstos j s v e i k i i r i a u t d a m i iš Tamstų 
tėveliai ir prašo atvažiuoti k 0 g r e i c iaus ios žinutės. Mano 
Lietuvon, nes jau jie perseni, o j s c g u o > k u r i b u v o p r i e š k a r ę 

žemė svetimose rankose netaip ! Maskvoje, birželio 10\3. parva-
prižiurima kaip savose, ta ippat ž i a v o i r l a b a i i m i į u d o nebera-
ir namai. Mūsų namai per di
džiąją karę buvo sveiki, bet da
bar bolševikai sudegino, atsi
t raukdami iš Lietuvos. Apie tą 
prašau pranešt seserims Anie-
lei ir Emilei. Tėvas Navošins-
kas prašė, kad tegul atvažiuoja 
sunai, nes jis nebegali vienas 
suvaldyti žemės; j is apsivedė 
su pas jį tarnavusia senai 
mergaitę, bet j i labai išmintin
ga. Mes visi esame sveiki taip-

dus namų. Su j a parvažiavo 
ta ippat jos vyras A. Šiaučiū
nas. J i e sveikina iš visos šir
dies. 

Su augšta pagarba , 
Pe t ras Žemaitis. 

TAUTAI NE ANT NAUDOS. 

Iš žinių, atėjusių iš Lausan-
ne nuo 17 diepos, 1919, matosi, 
kad Kanauninkas K. Olšaus-pat ir Tamstos seneliai sveiki, j 

tik, žinoma, jau senatvė s a v o j e v e i k i a P r i e « Lietuvos val-
viršų ima. Mušu sudegė namai, dfię, užsivadmęs save kokia 
klėtvs ir gurbai ir viskas kas ten Lietuviii Tautos Taryba. 
buvo juose. Dabar palikę be pa- Gaila, kad tokie praki lnus ir 
stogės, rūbų ir ūkiškų padargų galingi žmonės veikia ta ip ken-
labai esame nuliūdę. Aš su bro
liu tarnauju kariuomenėje sa
vanoriais ir tėvas noriai mus 
išleido, kad atstačius nepri
klausomą Lietuvą. Bolševikus 
jau baigiame vyti visai iš Lie
tuvos. Tik niusų " p r i e t e l i a i " 
lenkai daug mums drumsčia, o 
prieš visus rėkia, kad jie nieko 
nedarą. Štai kad ir dabar nie
ko neklausdami lenda ir lenda, 
ir varo mūsų krašte visokias 
agitacijas. Zmoma, mes pakol 
dar ta ip žiūrime, bėt kaip išves 
iš kantrybės, tai gali t a rp mu-

ksiningą Tėvynei darbą. Kuo
met didžiausia vienybė yra 
reikalinga, jie ardo. Nes kas 
nėra su Lietuvos valdžia, tas 
yra priešingas Lietuvos lais
vei. 

I I P ' HM" ws.s. 
^ARSAVINGSSIAkPS 

18SUED BY THB 
VHJTED STATES 

OOVERNMENT Į 

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

* • • • • • • • • • • • • 

• • • • • 

• • « • • • • » • • 
• • • • • • • • • • • 

30c 
15c. 
5c 

20c 
20c. 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 
2. Patarmės Moterims . 
3. Krikščionybė ir Moteris 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 
5. Girtuoklio Išpažintis 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La-

7. Marksas Antrasis 8c 
8. Ara yra Dievas 1 5c 
T7. \T i -UI LictllO JDX 1£I1L/ • * • • • » • • • • • • • • • • • • • • • * • • * • • • « • • • • • • • • • • • « OC« 

10. Koperninkas ir Gralilėjus 5c. 
11. I socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. sllevoliucijonierių tarpe 5c 
14. A 
Dangaus Karaliehc, 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 
0 ( - ( f lU o Į L it 11 Ii HlU Ų • • • * • 9 • • t * • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • * • • * • • • • « *X\J0 

Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 

Birulis Garsai Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 daineles.. .25c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dailiose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę X5c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio. . . . \ " , . . . ,35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio ..25e 
Vamzdys. Eilės |gf 
Avižiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Vįeepa&es. , .10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija, $fo 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimes. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje gnc 

Vytauto Koncertinis Marsas, atminimui garsaus dicivyrio jr kry-
žiokiį pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 

Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas for,tepijanui ; 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuvišku; dainų 50c 
Sudiev—umzuvka ; 4 ^ 
Keturių Metų Amtrikos L. U.K. Federacijos veikinm 70c 

denis. kinD-gi> jcigit ne dėkin-! š t y n . v ' Ciceronas, 

DfcAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 VVEST 46-th 8TEĘBT, CHIOAOO, UJU. 
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Trečiadieni*, rugp. 27, 1919. 
- L ' " " " " • 

Lietuviai Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

Visiems jau žinoma, kad 
Clevelande yra susitveręs L. R. 
Kryžiaus rėmėju skyrius. Iki 
šiol nedaug dar galėjo k<> nu
veikti. Bet galime tikėties, kad 
clevelaudieeiai parodys ką gali 
ir netik veikime neatsiliks nuo 
kitų kolonijų, bet dar pralenks. 

Pastarame susirinkime, kad 
darbas butų pasekmingiau va
romas, tapo išrinkta komisija, 
kuri aukų ir drabužių rinkimą 
tvarkys. Komisija pradėjo vei
kimą. Išskirstė miestą i dis-
triktus, kad arčiau butų žmo
nėms atnešti kas ką paaukos. 
Pageidaujama, kad kas tiktai 
užjaučia šitam prakilniam dar
bui, kad remtų sulig išgalės ai
tai pinigais ar drabužiais. Vis
kas bus priimta, sutvarkyta ir 
pasiųsta Centrui. Smagu butų, 
kad ir mūsų krautuvninkai pri-
jaustų šiam darbui, kad kas 
kiek išgali paaukotų iš drabu
žių ar iš valgio, kuris negenda, 
k. t. cukrus arba valgiai bleki-
nėse ir prisiųstų į artimiausią 
stoti. Stotys įsteigtos po visą 
miestą, kur tiktai daugiau lie
tuvių gyvena. Vėliaus bus at
spausti plakatai ir nurodyta 
stotvs. 

Taigi, gerbiamieji clevelau
dieeiai, imkimės už prakilnaus 
darbo. Nesykį pasirodėme su 
aukomis kitiems naudingiems 
tikslams, nepasilikime užpaka
lyj ir su L. R. Kryžiaus šelpi
mu. Atmintini, kad netoli jau 
žiema. Sušelpkim savo brolius. 
sumažinkim ją vargus. 

Vargdienis. 

žai atsilankė. Taip-gi ir pelno 
nemažai liko, kurio puse skiria 
del parapijos. 

Šv. Onos dr-ja ir-gi rengiasi 
prie pikniko, kurio puse pelno 
žada skirti del parapijos. Ver
tos pagyrimo vietinės draugi
jos, kurios ne vien savais iei-
kalais rūpinasi, bet nepamiršta 
ir parapijos. 

Jaunimas ta ipgi rengiasi 
ant rudens prie veikimo: rengi
mo vakarų ir 11. 

Vietinis. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 

ROCKFORD. ILL. 

Rugpjūčiu o d. AlolerjŲ. są
jungos 9-tos kuopos buvo pik
nikas, kuris gerai pavyko. Žino 
nių buvo neperdaug, nes pasi
taikė prasta diena. 

Nežinau kodėl taip yra. Ka
da kitos draugijos parengia 
pikniką arba kokį nors pasi
linksminimą, tai visi nariai su
važiuoja, bet iš Moterų Sąjun
gos, tai visai mažai narių atsi
lankė piknikam Jeigu nebūtų 
buvę užprašyti vyėiai, tai pik
nikas butų buvęs kaip ir apmi
ręs. 

Tame piknike vyčiai patiekė 
gražią muziką, už ką Moterių 
Sąjungos D-ta kuopų taria šir
dingą ačių. 

Rugpjūčio 17 d. rengė pik
niką ir vyčiai. Kadangi tą die
na turėjo ivvkti Moterių Sa-

fa. * ' • • 4 . t 

jungos susirinkimas, tai vyčiai 
prašė pirmininkės, kati susi
rinkimą atidėtų, o paremtų vy
čius, ką pirmininkė ir padarė. 
Susirinkimas apgarsintas tapo 
ant 18 d., to paties mėnesio. 
Tečiau atsirado narių, priešin
gu tam. Sušaukė susirinkimą, 
kuriu tečiau mažai narių atsi
lankė. Žinomas daiktas, jeigu 
tos nares, katros sušaukė susi
rinkimą norėjo pasirodyti ge
romis, o kitas, kurios nedaly
vavo tame susirinkime, blogo
mis, tai pasirodė, kad jos yra 
priešingos rėmimui katalikiškų 
organizacijų. 

Jeigu Moterių Sąjungos 9-ta 
kuopa nerems kitų katalikiškų 
organizacijų, tai kitoc nepa-
rerns nei jos. Keikia vienybėje 
būti k dirbti, o tik tada tnrė-
ciju pasekmei ir wų* organiza
cijos gražiausia gyvuos. 

Nuvytęs Papartis. 

Worcester, Mass. Rugpjūčio 
10 d. po mišparų čia buvo pa
šventinimas varpų. Iškilmėje 
dalyvavo daug kunigų. Šventi
nimo apeigas atliko prelatas J . 
Madden iš Ilolyoke, Mass., 
Springfieldo vyskupijos vicar-
gcnerolas. Jam asistavo kuni
gai : J. Jakaitis, K. Vasiliaus
kas, A. Ambotas ir J . Čapli
kas. Vienas varpas sveria 2100, 
<> antras 1075 svaru. Ant abie-
iu varnų vra iškalti žodžiai, 
kad varpus jtaisė parapijonys. 
Didesnis varpas apkrikštytas 
vardu " J ė z u s , " mažesnis 
"Mari ja . ' Ant kitos pusės 
abiejų varpu vra Maironio ei-
lės: 

"Apsergėk Augščiausi tą 
mylimą šalt, 

Kur mūsų sodybos, kur 
bočių kapai 

Juk tėviška'Tavo malonė 
daug gali, 

Mes tavo per amžius var
gingi vaikai, 

X eapK- i sk A ugšči a il
gias mušu ir bran-

11 ' 
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kalbėjo leitenantas F . Bago-
čius, nuo Ukrainos, H. Koval-
sky. 

Waterbury, Cona. Visų gerb. 
vargonininkas J . V. Kovas pa
sitraukė iš užimamos vietos. Iš 
tos priežasties tarp vietos jau
nimo kylo suirutė, ypatingai 
tarp giedorių. Vyčiai parengė 
gražų vakarėlį gerb. vargoni
ninko išleistuvėms. 

Lewiston, Me. Rugpjūčio 13 
d. T. P. 99 sk. surengė pirmąjį 
viešą vakarą miesto svetainė
je. Buvo tai didelis siurprizas 
kaip lietuviams, taip ir svetim
taučiams, kurių nemažai prisi
rinko. Buvo perstatyta "Ame
rikos Demokratijos Istorija.'* 
Vakaras gerai pavyko. Vakare 
vadovavo p-lė M. Dailydaitė. 

gios tėvynes, 
.Maloningas ii- galin

gas per visas gady
nes ." 

"Mar i ja! Marija, skais
čiausia lelija. 

Dangaus Karalienė šviesi 
—Užstok prieš Augščiausi 
Tu žmogų menkiausi, 
Xes viską pas Dievą gali.' 

To pašventinimo, abu varpu 
paleido savo balsus ir praviig-
dė stovinčius žmones. 

Du Bois, Pa. Liepos mėn. 
buvo Šv. Juozapo parap. pus
metinis susirinkimas. Pasiro
dė, kad parapijos stovis yra 
geras. Kasoje pinigų yra su
virsimi šeši tūkstančiai. Klebo
nauja gerb. kun. Urbonas. 

dabar yra arba kuri prieš 
konferenciją taps nariu tarp-
tautiškosios darbo7 organizaci
jos, kaip to reikalauja 307 pa
ragrafas taikos sutarties. 
Pakvietimas pasiųsta^ kable-
graniii Amerikos ambasado
riams ir vra sekančio tarinio: 

" J u m s yra įsakoma sekau-

APSAUGOKITE VAIKUS 
NUO KRITIMO, NES 

JIE PRISIMUŠA. 

Vaikai kurie nuolatai krin
ta, pasidaro silpnučiai, jų nu
garkaulis silpnutis. Nebarki-

Glasgow (Škotija). Liepos 
:!4 d. blaivininkų svetainėje 
įvyko nepaprastas susirinki
mas Škotijos lietuvių chorų, 
jaunimo, kolektorių ir tt. Susi
rinko apie 2(K) asmenų iš įvai
rių Škotijos lietuvių apgyven
tų kolonijų: Bellshill, Burn-
bank, Uraigneuk, Mossend ir 
(ilasgow. 

Vakaro programas susidėjo 
iš dainų, deklemacijų. monolo
gų ir tt. Taškui sėdosi visi prie 
stalu pastiprinti ir savo kūną. 

Kalbėjo gerb. kunigai: Švei-
strys ir Norbutas; paskui kal
bėjo dar jauna mergaitė ang
liškai ir P. Kriaučiūnas. Ant 
galo po vaišiu ir prakalbų pra
sidėjo žaislės, šokiai ir dainos. 

Didelį įspūdi padarė ant vi
sų tas vakaras ir ilgai jį pami
nės. 

Partomilk užtat kad tas sut
virtina jų kaulus. Partomilk 
galima duoti kiekvienam vai
kui, nes jis yra skanus ir jie 
mėgsta užtat kad jame ran
dasi maistas kuris būtinai 
reikalingas sustiprinimui kau
lu. PARTOMILK yra labai 
skanus i r labai reikalingas 
vaikučiams, nuo jo jie auga 
greitai ir gražiai atrodo. Vie
nas butelis kainuoja $.75 Šeši 
buteliai $4._>o dvilika butelių 
$8.00. Nieko nėrokuojame už 
pristatymą N. C. Partos 160-
2nd Ave. Dept. L. \ — Nc\v 
York, N. Y. 

(193.) 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

VVaukegaii, UI. 

SIOUX CITY. I0WA. 

Bugpjučio 17 d. Šv. Jono 
Krik. dr-ja buvo surengus pik
niką aut parapijos žemės. Pik
nikas gerai pavyko, nes ir die
na buvo graži Publikos nejoa 

Middleboro, Mass. Liepos 24 
<1. vietinė h. 1). S. kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo A. 
Kačkus. Žmonių buvo pilna 
svetainė, o taip jų nemaž ir 
bolševikų. Kalbėtojas papasa
kojo apie Lietuvos prie.'tis, iš-
rodinėjo lenkų, rusų, vokiečių 
ir bolševiku nedorvbes. I risį-
minė apie Kapsuko su savo sai
ką įsiveržimų Lietuvon ir ge
rai uždavė pipirų bolševikams, 
kad net pradėjo ne savo bal
sais rėkti ir trukšmą daryti. 
i>et kuomet žmonės žadėjo 
juos visus išmesti laukan, nu
rimo; tiktai vienas, palindęs 
po suolu, rėkavo: "Mirsiu, o 
neisiu laukan,7 Žmonės buvo 
užganėdinti prakalbomis. 

So. Bostonas, šv. Petro ir 
Povylo bažnyčioje p. A. .Radze
vičius apsiėmė pataisyti ir pa
didinti vargonus už keturius 
tūkstančius dolierių. 

Tai bus puikus vargonai. 

New Haveii, Co&n, Liepos 
26 d. vietos lietuviai ir ukrai
niečiai surengė demonstracine 
prie e lenkui, kurie nori už
grobti Lietuvą ir Ukraina. 
Kartu maršavo gatvėmis su 
visokiais parašais, reikalauda
mi, kad lenkai greitu laiku pa
sitrauktu iš Lietuvos ir Ukrai
nos'. Po muišavinio buvo laiky 
tas bendras susirinkimas ant 
ceiUrulio miesto parko. Kalbė
jo vietos pačto viršininkas P. 
Traup. -Tuo lietuviu; kalbėjo 

New Castle (Anglija). Gerb. 
kun. Benediktas Andriuška, Jė
zuitą, liepos 2G d. išvažiavo 
Lietuvon iš Xe\\ Castle laivu 
" J u p i t e r . " Keliaus per Ber
gen Norvegijoj, turbūt per 
Švedija ir, rasit, Finliandija ir 
kitas šalis. 

Kun. Andriuška yra gerai 
žinomas Anglijos ir Škotijos 
lietuviams. J is įvairiose kolo
nijose laikė misijas lietuviu-iš
eivių tarpe. Kun. Andriuška 
baigė Žemaičių Seminariją 
(Kaune), bet jausdamas pa
šaukimų i vienuolio luomą, 
slapta išvažiavo į Austriją ir 
pakėlęs daug nesmagumu, var
gų ir pavoju, pareidamas rusų-
austrų rubežius, atsidūrė Jė
zuitų vienuolyne Novvy Sacz 
miestelyje. Iš ten buvo pasių
stas į Jėzuitų namus Hast-
ings'e, Anglijoj, paskiau gyve
no Cantenburryj ir ant galo 
Londone. 

Dabar Lietuvai palikus liuo-
sai ir nukritus Rusijos 
pančiaiųs, varžiusiems vie
nuolių gyvenimą, Lietuvoj, ap
skritai; o Jezuįtų ypatingai, po 
15 metų gyvenimo svetur, ga
bi gale iškeliavo Lietuvon, įgi
jęs -mokslą, darbuoties savo 
brolių lietuvių dvasiškam la
bui. ("Iš . Dr . " ) . 

METINĖ DARBININKŲ 
KONFERENCIJA. 

Hetujf daibyimkų konfe
rencija, kun$ 13 dalis taikos 
sutarties tarp Alijantų ir 
Vokietijos, pasirašytos Ver-
saillese birželio 28, 1919 rei
kalauja, kad Suvienytų Vals
tiją valdžia sušauk t ų į Wasb-
ingtoną, kongresui leidžiant, 
prezidentas saukia susirinkti 
spalių 29 d. 1919 m. • 

Pakvietinu^ yra siunčia
ma: kiek-vienai tautai- kuri 

te vaikučių kuomet jie nu-
tį pranešima imluoti preziden- k H n t a M ( , u o k i t e j i e m s 

tui tos valstijos, kurioje ėsi 
užtvirtintas: Suvienytų Vals
tijų prezidentas, sujyg 
XIII dalies taikos sutarties 
tarp Alijantų ir Vokietijos, 
pasirašytos Versailles, birželio 
28 d., 1919 m., ir sulyg Kon
greso jam suteikto autoriteto 
šiuo šaukia pirmąjį Metinės 
Darbininkų Konferencijos su
sirinkimą, kaip ten pasakytu, 
susirinkti VVashingtone vidur
dienį spalių 29 d., 1919 m. 

Suvienytų Valstijų Vyriau
sybė šiuo kviečia visas tautas, 
kurios yra dabar arba kurios 
prieš tą susirinkimą taps na
riais tarptautiškosios darbo 
organizacijos, kaip reikalauja
ma 387 straipsnyje, siųsti sa
vo delegatus ir kitus atstovus 
i \Vasliingtoną dalyvauti šio
je konferencijoj!?. 

" J u s taip-pat praneškite 
vyriausybei, kurios ėsi pri
imtas, kad visos smulkmenos 
link priėmimo ir jų atstovu 
apgyvendinimo YVashingtono 
gal būti surengia per čia ė-
sančius jų diplomatiškus at
stovus. Malonėk gauti ir te
legrafuoti departmentui vai' 
d ILS delegatų ir ją patarėjų. 
Išlaidos už telegramas turi 
būti mums praneštos, kad de
partamentas galėtu jas apmo
kėti. 

Jus taip-pat padėkite jiems 
pasportu, tiansportacljas ir t. 
t. reikalus; di. ' o sekreto,iei 
paimli į savo rankr.s visą tvar
ką, koki reikalinga tam susi
rinkimui ir laikymui konferen 
cijos. 

Tuo pasinaudodamas s< kre-
torius VVilson nuskyrė N. A. 
Smith iš Xe\v Yorko miesto, 
buvusi prie Suvienvtu Va I s-
t i jų Samdymo Biuro sekre
torių tame darbe padėti. E. Fl. 
(ireemvood iš Washington,> 
J). C. buvusį prie War Kišk 
Insurance Bureau sekret .rūj 
paskyrė Smithui už asistentą. 

Metinės Darbininkų Konfe
rencijos Tarptautiškasis Orga
nizacijos Komitetas, kuris tu
rėjo posėdžius Londone, už
baigė savo dalbą. Ambasa
doriui Davis tapo įsakyta, 
prezidento vardu rugsėjo mė
nesį pakviesti Komitetą i 
VVashingtoną ir manoma, kad 
ūžti kr o jis tuo laiku perkels 
savo ofisą prie Darbo Depar-
tmento. 

PAIEŠKOJIME 
Beikalingi lejberiai, darbas pasto

vus. Atsišaukite tuojaus. 
Wcstcrn Fe l t Works 

4115 Ogden Ave. 
Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
Dr. 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 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Tards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, 
1125 Lincoln St., N. Chicago, 111. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott St., 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 101.7 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Prcs-

cott St., 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

ming8 Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antaną* 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenj, kiekvieną mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

Smetonos gerai pritaikini! aklnia) 
bus palengvinimu del JŲJŲ akių 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau 
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikta Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums ge>riauaic 
patarnavimą už prieinamą kai m 
oet taip *emaJ not ii >3.tC 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
'iigzannnaf suteikiamas dyaai. 

Kampas 18-tos gatves. 
1-čios lubos v irž /P lat t 'o aplieko* 

Kambarls 14, 15. 1«, 17 ir 1« 
) Tėmykito į mano parašą \ 
' Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 ) 
( vai. vakare. NoaeuoJ nuo 8 vai < 
) ryto iki 12 valsndai «lif>ns 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Telefonas: Yards 723. 

JOSEPH C. W 0 i 0 N 
Lietuvis Advokatas 

EARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Ja. nų Vaikinų padirbti j 
ant orderio siutai ir overkotai. bet t 

I neatsišaukti; vėliausių modelių nuo j 
$20.00 iki $13.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi j 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. j 

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. J 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. J 
Pirk savo overkota, dabar prieš j 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mos taippat turime pilnų eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
j \ $8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu- 2 
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

n Atdara kiekvienų vakarą iki *J i 
vai. Nedėl iomis iki C valandai. Su- j 
batomis visų dienų iki 10 valandai. ! 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. j 

į s te igta 1002. 

PRANEŠIMAS. 

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

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

CHICAGO. ILL 

— m 

V. W, RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

i 

m e j 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas DidmiestyJ: 

89 W. WASHINGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 547 8 

Gyecuimas. 813 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4681 

ANT PARDAVIMO. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

Paežeriai, (deduvog '̂aLs-
eiaus). Šįmet atvykus moky
tojui Dutkevičiui, buvo įsteig
ti vric mokyklos vakariniai 
kursai, kuriuos laukė 57 as-
monys (21 yjvais ir <>6 mote-
įys). Kuinai tęsėsi nuo sau
sio 10 d. iki balandžio 16 d. 
Bo kiti] dalykų buv0 mokina
ma ir dainij. Kursams bai
giantis buvo suruoštas vaka
rėlis, vaidino "Pirmasis deg
t indar is" ir dainavo choras. 
Ypae pasižymėjo choras. Pa
ežeriuose buvo pirmai lietu
vių vakarai, u^tat ir svečių 
p r i s i r ink daugybe Gryio pel
no lila 155 rųbliaį. Fas Ja-
nusaųskį svečia paaukavo 51 
r. 50 k. Paežerių jaunimą? 
(tik knrsistai) paaukavo 07 r. 
50 k. Taigi išviso 274 rub. 
Visi tie pinigai skiriami įkur
ti prie mokyklos knyginėUnį. 
Negalima nepaminėti *Jono 
Janu.šauskio, kuris d*vė savo 
klojimą ir daug prisidėjo prie 
>al;aro. 

Parsiduoda medinis namas ant dvie 
j II pagyvenimai su rakande krautuve. 
Vieta patogi, tarpe lictuviij. Apie 
kaina pasiteiraukite pas savininką. 

Jolui Sinia. 
1817 W. 47 Str., Ciiicago. 

Rakandai ant pardavimo; labai ge
rame padėjime. Atsišaukite pas sa
v ininkę: 4 5,̂ 6 So. Paul ina S t , 2-ros 
lupos iš priešakio. 

LABAI DIDELIS 
BARGENAS. 

Parsiduoda 3 tupu a u f i č t u mu*i-
m s namas C vęcyv. po 4 ir 5 k a m 
barius labai" geroje vietoje ant 
Bridgeporto .preke $8500.00. 

Pagrįžęs iš Francijos Clii 
eagon laikinai priiminėju Ii 
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 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morsan St. 
Kertė 82-ro S t , Csicago, 111. 

SPECT.T A U S T A S 
Moteriška, \ . n.•>'.-. >, i^.^įįi ciiro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
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 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Teiefosas Hayniarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3364 So. Halsted St., Chicago 
Teiefosas Drover «.< G 3 3 

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

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIiimiIIIIHIiliUHIlIlIIIIlll 

DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvi.- Gydytojas tr 

Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Michigan Av». 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, Ui. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiao 
Pul lman 842. 

VSLL: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 8 iki 9 rak&re. Ned 
9 iki 12. 

' . • 

».<» m , 

DR. LEQ AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Canal 4367 
• • • • 

ST 
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C. WUliao^. 
3151 So. Halsted St., Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Grocerne geroj vietoj, l ietuvių ir 

svet imtaučių apgyventoj , bianis per 
14 metų išdirbtas. 

Parsiduoda iš priežasties ligos. At* 
Jiieai " 

K. Da^iuaa*. 
1234 6. 48 Court Cicero, m. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kaygvedyatės, s te
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv Valet. istorijos, abeinos isto
rijos, g.eogr*fiJps, politiklnea ekono
mijos, pilfėtyst*(B, dail!araiiyst*». 

Mokinimo valandoa." ftuo 9 ryto iki 
i valandos po pietų; vakarais nuo G 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Clūca^o. 

Dr. S. Naikeiis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Fhone Drover 7042 

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

Rezidencija 3836 W. 66- th St. 
Phone Prospect 8585 

Tel. Drover 7042, 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

SO. ASHLAND A V E N U E 

j Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
l • . . ' . • <ju .i^j i i t 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan 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 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVOS 

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

Namų Telefonas Seeley 420 

» . ? , » » , . 

t Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

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

4712 
arti 47-tos Gatvės 

H mmimi*»m m m » .» I ^ » M » ^ » W » « I » ^ ^ < 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, n X I N O I S 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mls nuo 5 iki S vai. vakare. 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 

• v « 

lviiiic.jijii ir kriautiai yra. reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
ui maža kaina. Spectjalis skyriue 
mokinimo ant s iuvamu Fower met i 
ny. 

MASTER SCH00L, : 
190 N. State Str. 

Kamp. Lik*: <let. 4 lneoe 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, rugp. 27 d., 
šv. Juozapas Kalasantas. 

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

DARBININKAI IR SVAIGA
LAI. 

FEDERALIAI AGENTAI 
UŽKLUPO SALIUNUS 

VIDUMIESTYJ. 

Suareštavo 26; bus suareštuo
ta daugiau saliunininkų. 

Federaliai agentai ilgai tai
kėsi užpulti Chieagos sali li
nus, atsirandančius vidumies-
tyj, kurie posenovei varė biz
nį pardavinėdami svaigalus. 

Pagaliaus tą atlikQ užvakar. 
Daugeli saliuuų užklupo, vi
sai netikėtai, taip kad saliu-
nininkams nebuvo progos svai 
galus kur užkimšti arba pas
lėpti. 

Pirmąją dieną suareštuota 
26 saliunininkai ir bartende-
riai. Pranešama, kad ir dau
giau areštavimų busią. 

Kaikurie saliunininkai taip 
buvo įsivyravę, kad be jokio 
atsargumo pardavinėjo svai
galus taip, kaip senaisiais 
laikais. 

Prokuroras Clyne skelbiu 
kad suareštuoti saliunininkai 
busią baudžiami ne piniginė
mis pabaudomis, bet kalėjimu. 

Aną dieną prieš federalį tei
sėją Alsehuler, kuris tyrinėja 
gyvulių skerdyklų darbininkų 
reikalavimus, daug laiko pra
leista diskusijoms apie svaiga
lus, kuriems darbininkai pra
leidžia daug pinigų. 

Skerdyklų įstaigų advoka
tai tvirtino, kad svaigalai 
darbininkams yra nuodai. Jie 
sumažina darbininkuose at
liekamu darbu išnašuma. 

Gi darbininkų reikalų advo
katai tvirtino priešingai. Jie 
sakė, kad stiprius svaigalus 
visais laikais vartojo garsiau
si rašėjai, dailininkai, geni
jai, biznesmenai ir diploma
tai. 

J ie pažymėjo,'kad alus dar
bininkams būtinai reikalingas. 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI! 

KATALIKIŠKOS MOKYK
LOS. 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimniiiiiiim * 

Jus galite siųsti maiste 

POLICIJOS KAPITONAS 
PATRAUKIAMAS TIE-

SON. 

IR VĖL NUŽUDYTA VIE 
NAS POLICMONAS. 

Žmogžudystė atlikta saliune. 

Užvakar saliune po nuni. 
5858 So. Halsted gat. saliune 
nušauta poliemonas Morgan 
P.Donabue. 

Pasakojama, kad tarp ke
liolikos žmonių saliune paki
lusios muštvnės. J u tarpe bu-
ves ir paminėtas poliemonas. 
Ir jam daugiausia tekę. Nu
vežtas Haroninėn .jis tuojau-
miręs. 

Ypatinga tas, kad saliunuo-
se uždrausta pardavinėti 
svaigalus. Teėiaus ir be svai
galų ten truksimu sukeliami. 
Nedoriems žmonėms nieko ne
reiškia panaikinimas svaiga-
tų. 

Bet indomiausia tas, kad 
poliemonai daugiausia žudomi 
saliunuose. O juk saliunai ne 
vieta poliemonams, išėmus 
nepaprastus atsitikimus. 

Šiuo kartu ir vienam poli
cijos kapitonui Chieagoje pri
sieis atsakvti už savo žiauru 
pasielgimą. 

Kapitonas yra Hogan iš 
Marąuette polieijos nuovados. 
Jį kaltina AVilliam H. Curran, 
kurį kapitonas apmušęs, kai
po intariamą prasižengėlį. 

Kapitonas buvo manęs, kad 
tas Curran yra paprastas 
žmogelis. Su tokiais policija 
nekuomet nesiskaito, ir engia 
juos, kiek jai patinka. 

Bet Curran, kaip paskui 
pasirodė, yra legislaturos at-
>tovo brolis ir dar valstijos 
apmokamas darbininkas, tak
su investigatorius. 

(Jai kapitonas šiandie ir ap
gailestauja savo neatsargų pa
sielgimą. Bet jau po laiko. 

SUIMTA TRYS VAIKAI 
VAGILIAI . 

CHICAGAI PRITRUKSIĄ 
CUKRAUS. 

Cukraus spekuliantai ima 
bauginti žmones, kad ateinan
tį mėnesį Cbicagai pritruksią 
cukraus. 

Bet distrikto prokuroras 
pažymi, kad spekuliantams 
pritruksią spekuliavime, kuo
met jis juos paimsiąs nagan. 

Suareštuota trys vaikai ne
pilnamečiai, neturintieji m i 
16 metų amžiaus, kaipo vagys 
prekių iš traukinių vagonų. 

Sakoma, praeitais metais tie 
vaikai su kitais iš vagonų pa
vogę $20,000 vertės prekių. 

Tie vaikai ir seniau buvo 
areštuoti. Bet teismas juos ke
lis kartus paroliavo. 

Jie yra: Stanley Swiatkows-
ki, \Yalte r ir Josepli Kowal, 
broliu. ' 

VĖŽIO LIGA PLATINASI 
S. VALSTIJOSE. 

UŽ RASINES RIAUŠĖS 
KALTINAMA POLI

CIJA. 

Kas metai didėja skait
lius aukų. 

Valstijinis prokuroras Hoy-
ne už buvusias rasines riau-1 žmogų 

Washington, rugp. 26.—Ša
lies viešojo sveikatingumo de
partamentas paskelbė, jog vė
žio liga platinasi Suv. Valsti
jose ir visam pasaulyj, nežiū
rint ankstyvo tos ligos gydy
mo. 

Sulig cenzo biuro skaitlinių, 
1917 metais Suv. Valstijose 
mirė nuo vėžio ligos 61,452 

Katalikiškos mokyklos yra 
tai vienintelis būdas, kuris gali 
mūsų jaunimą išmokinti reika-
1 i ilgiausio ir naudingiausio 
mokslo, t. y. tikėjimo ir doros. 
Sunku yra motinai atlikti se-
sers-mokytojos darbų. J i vaiką 
išmokina vlaug, tas tiesa, bet 
atlikti sesers užduotį—tai ret
karčiais atsitinka. Nors ir ne
visi vaikai, seserų mokinami, 
įgijn mokytojos augštas dory
bes. Seserys visųpirma rūpina
si vaikus išmokinti tikėjimo ir 
kitų reikalingų dalykų. Kata
likiška mokykla yra tai jauni
mo motina, kuri rūpinasi jų ge
rove. 

Mūsų jaunimas turi daug 
vargo surasti sau tinkamą mo
kyklą. Chieagoje yra apie sep
tynios seserų vedamos mokvk-
los, o Pennsylvanijoje trys, 
tad-gi visas lietuvių jaunimas 
negali susispiesti į jas. 

Butų naudinga jeigu lietuvių 
visuomenė atsižvelgtų į šį pra
kilnų tikslą. Nors $v. Kazimie
ro seserys pašvenčia visas sa
vo jėgas del šio tikslo, bet jų 
yra maža. Jeigu lietuvių vi
suomenė prisidėtų su didesne 
energija prie šito darbo, jauni
mas dideliai pradžiugtu ir lai
minga butų jo ateitis. 

Daug yra parapijų, kurios = 
dideliai pageidauja šv. Kazi
miero seserų mokytojų, bet ne
gali gauti. Šita kliūtis gali Im
ti lengvai prašalinta. Reikia 
tik, kad visuomenė pasiskubin
tų prisiųsti savo aukas del pa
didinimo Vienuolyno ir kad 
jaunos mergaitės, turėdamos 
pašaukimą, pasiskubintų įstoti 
vienuolvnan, pasišvęsti Dievo 
garbei ir žmonių gerovei. 

Randasi Chieagoje, taip ir ki
tur, vaikų, kuriuos tėvai vietoj 
leisti į lietuviškas katalikiškas 
mokyklas, leido į tarptautines, 
kuriose daug mūsų jaunimo 
prarado tikėjimą ir tėvynes 
meilę. 

Lietuviai, nedarykite toliau 
tokių klaidų. Atsiminkime sa
vo priedermę—mylėti Dievą ir 
ė vyne. 

Tad-gi šįmet pasistengkime, 
ka 1 mūsų vaikučiai lankytų 
lietuviškas katalikiškas mokyk
las, išpildvkime Dievo ir tėvv-
nes prisakymus. 

J. R. M. 

tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon 
-

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

Yra du būdu siųsti pagelbą. Jus galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visokeriopos 
kombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramones Bendrovė ir ji juos pasiųs sulyg jūsų 
nurodymo. 
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Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su
pakuoti maistų ir drabužius į siuntinį ir no
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovė pristatytų jūsų giminėms ir drau
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že
miau paduotą kuponą:— 

Jeigu jųs norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra
monės Bendrovė, išpildykite ir prisiųskite 
žemiau paduotą kuponą:— 

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

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelbos į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa
klausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant numes jokiu pareigu. 

i 
Vardus 

Gatvės adresas 

Miestas ir Valstija 

Gavus šį kuponų pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 

s Lithuanian-American Trading Co., 
| 6 West 48th St., New York City E 
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiinifii iiiiiiiiiiaBiciiirfiiiiiifiifiEiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiin 11 s 1111111111 • 11 i 111111 • 11111111 i i 

vedė kaikurius atsitikimus, ku
rių pats buvo lipdytoju, ko su
silaukė tėvai, kurie be tikėjimo 
ir doros augino savo vaikus. 

Vertėtų visiems eiti pasi
klausyti tokių gražių, pamoki-
nanėių prakalbų. Labai sako
me aėių gerb. daktarui už gra
žų pamokinimą. X. 

LIETUVA IR LITERATŪRA 

NORTH SIDE. 

šes Chieagoje atvirai kaltina 
policijos apsileidimų. 

Policijos viršininkas netiki 
tokiam apkaltinimui. Ir tuo 
tikslu praves jis tyrinėjimus. 

Tuo paėiu laiku nuo kitų li
gų mirė: 

Nuo plaučių uždegimo 112,-
821 žm. 

Nuo džiovos 110,285. 
Nuo širdie8 Kgų 115,337. 
Nu0 inkstų ligų 88,912 žmo

nių. 
Anot sveikatingumo depar-

Mrs. Ed. Jakavec, 3044 tamento, vėžio liga kas metai 
Springfield ave., patraukė tei-jšioj šalyj didėja 21/2 nuoš. 
sman savo vyrą, kurs nedavęs 1900 metais iš 100,000 žino
jai su kūdikiu reikalingo už- nių buvo mirę 62 nuo vėžio li-
laikymo. Del t 0 miręs andai Į gos. Gi 1917 metais jau 81 
jos 19 mėnesių kūdikis. [žmogus. 

NEDAVCS UŽLAIKYMO, 
KŪDIKIS MIRĘS. 

Rugpjūčio 20 d. L. R. K. kp. 
surengė prakalbas Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje. Kalbėjo 
gerb. Dr. Rutkauskas dvejais 
atvejais. Visųpirma papasako
jo apie Raud. Kryžiaus orga
nizacijos atsiradimą, jos reik
šmę ir pašelpą, kokią neša ka
rės laike sužeistiems visų tau
tų ir šiaip jau šalims, kokios 
nelaimės ištikusioms. Raud. 
Kryžius sanitarai apžiūri vi
sus ligonius ar sužeistuosius 
nežiūrint tautos, tikybos ar ša
lies. 

Kadangi dabar Lietuva yra 
karės stovyje ir turi savo R. 
Kryžiaus organizaciją, tai 
gerb. kalbėtojas karštai ragino 
šelpti šitą organizaciją įvai
riais budais: aukomis, drabu
žiais ir tt. Pertraukos laike bu
vo renkamos aukos. Surinkta 
apie 60 dolierių. 

Paskui Dr. Rutkausko ketu
rių metų sunūs pasakė gražias 
eiles apie Lietuvą, taip kad 
nustebino visų publiką. 

Antru atveju gerb. kalbėto
jas vaizdžiai papasakojo apie 
gerą, religijinį vaikų auklėji
mą ir apie blogas pasekmes, 
jei vaikams trūksta tokio iš
auklėjimo. Čia kalbėtojas pri-

Nesenai Suv. Vai. Pašto vv-
riausybė pranešė Amerikos 
Spaudoje, kad pirmi pašto ry
šiai tarpe Amerikos ir Lietu
vos yra sutvarkyti ir jau ga
lima laiškus ir laikraščius 
siųsti tėvynėn. 

Taigi, brangus lietuviai, pa
sinaudokime šia pirma mums 
suteikta proga; siųskime ko-
daugiausiai laiškų, ypač laik
raščių, ne s ta proga gali būti 
mūsų jausmų išbandymas; 
išbandymas meilės ir pasiil
gimo saviškių ir tėvynės. 

Dėlto mes turim ypatingą 
domą atkreipti, turim siųsti 
kodaugiausiai laikraščių į tė
vynę. 

Mūsiškiai trokšta, žinių iš 
Amerikos, žinių iš mūsų lietu
vių veikimo užrubežiuose, o 
kas-gi tą visą gali suteikti— 
daugiausiai gera spauda. 
Laikraščiai yra labai brangi

nami Lietuvoje, ypač geri lai
kraščiai, k. t. " Draugas", 
"Darbininkas", Vyt is ," "Mo
terų Dirva," " G a r s a s " ir kiti 
rimti laikraščiai. Siuntimas 
laikraščių visai pigiai lėšuoja. 

Norintiems siųsti laikraščius 
į Lietuvą, Bridgeporto apie-
linkėje galima kreipties į L. 
D. S. krautuvę, 901 W. 33rd 
St., nes čia galima gauti |rim-
tų lietuviškų laikraščių; čia 
bus suteiktas patarnavimas 
kaip sutvarkyti bei užadre-
suoti. Taigi siųskite visi! Siųs
kite tuojaus! 

Bronius J. Jakaitis. 

L. Vyčių 13 kp. turės svarbu 
susirinkimą, nes delegatė, Z. 
Mestauskaitė, išduos iš seimo 
raportų. 

Korespondentas. 

I š TOWN OF LAKE. 

&v. Klzbietos d r-ja laikys 
ekstra susirinkimą šiandie, t. 
y. seredoj, rugpj. 27 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
prie 46-tos ir VVood gatvių, S 
vai. vakare. 

Visos narės privalo būtinai 
susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 

Ona Juraškienė, rast. 

Žmogue kasosi galvą, 
=~;trf« kac* Palen&v'int niežėjimą. 

Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka-

|^ sosi nejučioms. Bet jis 
\ žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino. 
Vyrai ir moterįs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 

I * XJ B* JF* I v 1 ^ S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
P a s k u i t i k r e t k a r č i a i s s u v i l g y m a s g a l v o s a p s a u g o s j ą n u o p l e i s k a 
n ų a t s i n a u j i n i m o . 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkute. Mes taipgi 
j?alime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

— F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, New York <>—— 

IŠ NORTH SIDE. 

Pranešimas. 

L. Yyėių 5-ta kuopa laikys 
savo savaitinį susirinkimą se
redoj, rugpj. 27 d., Šv. Myko
lo par. svet, 7:30 vai. vakare. 

Susirinkimas tuomi svarbus: 
seimo delegatas, A. Mureika, 
išduos raportą, o paskui galė
sime žaisti. 
Todėl prašome, idant visi na

riai atsilankytų ir pasiklausy
tų ką šįmetinis seimas nutarė 
ir kad visi nariai atsilankytu 
laiku. 

Pr. J. Paliulis, rast. 

I Š TOWN OF LAKE. 

Rugpj. 20 d. Davis Sąuare 
parko svetainėje L. Vyčių 13 
kp. buvo vakarėlis priėmimui 
delegatės iš L. V. 7-tojo seimo. 

Programas susidėjo iš kal
bų, dainų, deklemaeijų ir žais
liu. Programą išpildė vietiniai 
alumnai, kurie publiką žavėt-e 
žavėjo. Nors alinimų choras 
dar jaunutis, bet gražiai sudai
navo Amerikos himną ir kele
tą lietuviškų dainelių. Po tam 
tikros pritaikintos deklemaci-
jos tapo įteiktas delegatei gy
vų gėlių bukietas. Paskui pa
kviestas pakalbėti kuopos na
rys A. R. Po to tapo pakviesta 
delegatė, Z. Mestauskaitė, kuri 
papasakojo daug žinių iš sei
mo. Pilną raportą žadėjo iš
duoti ateinaneioj seredoj. 

Paskui sekė kalba dvasiško 
vadovo, kun. N. Pakalnio, ku
ris labai gražiai pakalbėjo. Ra
gino jaunimą susipažinti su 
Lietuvos jjraeities ir dabartės 
istorija ir tt. 

Programas užbaigta, sudai
nuojant Lietuvos himną. 

Ant galo sekė lietuviški šo-

kiai ir zaisles. Pnes issiskir-
stant dar sudainuota Lietuvos 
himnas ir visi išsiskirstė. 

Prie progos priminsiu, kad 
dabar prie L. V. 13-tos kuopos 
susispietė jaunimas daugiausia 
čia gimęs ir augęs, išskyrus 
keletą ateivių. Tai-gi lai gy
vuoja Amerikos lietuvių jauni
mas. 

Ateivis. 
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PADĖKA. 

Šiuomi išreiškiu viešą padė
ką Labdar. dr-jos, iš Šv. Kry
žiaus parap., kuopai už sušel-
pimą manęs padegėlio; davė 
man gazinį pečių, lovą. Suteikė 
pagelbą. 

Juoz. Bieliauskas. 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

Rugpjūčio 27 d., 8 vai. vaka
re, Davis Sąuare parko salėje 

• » • » » • • • » • » » » » mtt 

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKA8, SEKANČIAI RAfiAU. 
AS labai sirgau per 3 metus, iiuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkšti). Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjai visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai p&gelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaraa vaistų, Bltterio, 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. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITl TION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted S t., Telephooe Ganai 6417, Chicago, m . 
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