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Baltgudžiai Eina su 
Lenkais? 

Lenkai Pavykusiai Giną Vilnių 
LENKAI PAKĖLC NAUJĄ LENKAI PRANEŠA APIE 

NEBUSIANTI NUSTATYTA 
ABELNA ATLYGINIMO 

SUMA. 

PRIEŠ AMERIKONIŠKUS 
SLAKERIUS MEKSIKOJE. 

Sakoma, konferencija su vo
kiečiais busianti atidėta. 

Gal Meksika išvarys juos. 
* — *— 

Mexico Oity, birž. 8. — New 
Yorko laikraščio Ne\v York 
Times korespondentui teko pa-

Paryžius, birž. 7. — Vietos sjniatyti su generolu Obrego-
laikraštis Echo de Paris pra- m i ) kurs šiandie yra kaipir ti-
neša, kad turbut, talkininkai ,'fcrasis Meksikos valdytojas. 

Svarstys Persijos klausimą. 

PUOLIMĄ. LAIMĖJIMUS. 

Bolševikai praneša apie lai
mėjimus. — 

Londonas, birž. 7. — Nau-
Londonas. birž. 7. — Balt- jausiant oficijaliam pranešime 

gūdžių spaudos biuras Copen- lenkai sakosi progresuoja 
bagene gavo žinų, jos balt- šiauriniam fronte. Nuo bolše-
gndžiai nusprendė prisidėti vikų atėmę du miestu — Glu-
prie lenkų ir pradėti militari- bokoi ir Dokšiča. Paėmę ne-
nį veikimą prieš bolševikus laisvių, armotų ir karės mc-
Baltgudžiuose, kaip tai Min- džiagos. 
sko apielinkėse ir kitur. Bolševikų kariuomenė, anot 

(Ji i£ Yaršavos ot'ieijaliai lenkų, smarkiai kaujasi. Bet 
pranešama, jog praeitą tre- prieš stipresniuosius skaitliu-
čiadienį lenkų armija prade-imi lenkus negali atsilaikyti 
jusi nauja^ puolimą prieš bol-jsavo pozicijose. 
ševikus šiauriniam fronte. I r 
lenkai trumpu laiku vienam ukrainų 
ruožte kyliu pasivarę pirmyn 

atmainysią savo pienus, sulig 
kurių norėta vokiečiams už
dėti a beiną karės atlyginimo 
suma. Matyt, nenorima, kad 
Vokietija paskirtu laiku vei
kiau atsikratytų karės skolų. 

Podraug * nuomoniaujama, 
kad turbut, bus atidėta toles
niam laikui mieste Spa ren
giamoji su Vokietija konfe
rencija. 

Bekalbant prisiminta apie 
amerikoniškus slakeriūs, gyve
nančius i 

AMEfelKA ATSILYGINO 
SU TALKININKAIS. 

Daug medžiagos bus sugrą 
žinta. 

Washington, birž. 8. — Ka
rės sekretorius Baker paskel
bė, kad Amerika pagaliaus at
silyginus su talkininkais, nes 
jau padengusi visas išlaidas, 
kokias tiems Amerika buvus 
kalta. 

\ 

PALIUOSUOJA SUAREŠ 
TUOTUS STREIKININKUS. 

aštuoniolika mylių. 

Naikina Lietuvos plotus. 

Bolševikai su lenkais kau
jasi Lietuvos teritorijose, ku
rias lenkai turi užėmę ir sa-| lenkai pareiškia, kad bolševi

kai įveikti Vilniaus fronte-. 

kariuomenė varosi 
pirmyn išilgai upės Olšanka. 

Nevyksta bolševikams. 

Iš Varsa vos specijaliam 
pranešime, knrs yra kaipir 
pirmojo pranešimo priedas, 

Madridas, birž. 7. — Vidu
jinių reikalų ministeris įsakė 

j Barcelonos, X1ordobos ir kitų 
miestų civiliams gubernato
riams paliuosuoti suareštuotus 
streikininkus, katrie be bylų 
pravedimo laikomi kalėjimuo-
se. r 

vmasi. 
Oficijaliam pranešime jie 

sako: 
1 ' Po išlaikymo keletos die

nų savo pozicijose mes tre
čiadienį pakėlėme puolimų 
tarpe Dauguvos, ežero ^Naroč 
ir Borisovo. 

44Mes. sutraškinome bolše-
vikų atkaklų pasipriešinimą 
ir pasiekę užėmėm liniją, ei
nančių per upes Punią, Vili
ją (Nerį), Svireč ir Mardva. 

" Nežiūrint nepaprastai su
nkiu sąlygų, mušu kariuomenė 
pasivarė pirmyn aštuoniolika 
mylių. Priešininkas išilgai 
Dauguvos užėmė fortifikiibtas 
konkretines pozicijas ir šian
die tenai laikosi.* 

"Rytuose nuo Danilovica 
mes įveikėme dvi bolševikij 
brigadas. 

"Kijevo augštumose musij 
kariuomenė atsigavo ir paė
mė nelaisvių ir kulkasvaidžių 

"Šiuriuose nuo Dniestro 

MARŠALAS FOCH SUŽEIS 
TAS. 

Šiaurvakaruose nuo miesto 
Borisovo, Baltgudijoj, bolše
vikai buvo dėję pastangas, sa
ko lenkai, sulaužyti lenkų 
frontą ir užtelti ant Vilniaus. 

Bet jiems tas tikslas ne
pavyko. Nes lenkai laiku pakė
lė puolimą ir sukoneveikė bol
ševikų ruošiamus žygius. 

Pradedant puolimą, prane
šama, fronte buvęs ir patsai 
lenkų viršininkas Pilsudskis. 
Pastarasis pradžiugęs, kuomet 
greitu laiku bolševikai buvę 
atblokšti. 

Kitaip sako bolševikai. 

Bolševikai savo pranešime, 
iš Maskvos nieko nemini apie 
šiaurinį frontą, kur jie, sulig 
lenkų, turėję nukentėti. 

Bet bolševikai sakosi lai-
mėję Kijevo fronte. Viename 
ruošte jie 600 lenkų kareivių 
įvilioję Į savo pozicijas, juos 
apsupę ir iškirtę kaip žolę. 

Paryžius, birž. 7. — Mar
šalas Focb lengvai sužeistas, 
kuomet jo automobilius va
žiuojant susidaužė su kitų au
tomobiliu. 

SifUKhe Meksikoje, i K a r f j | m p t u S n v V a ] s t i j o s 

Karės mett taikstančiai ^ " t a l k i n i n k a m s įsiskolino $893,-
rių paspfųdo šiton šalin s w j 7 1 6 i 0 9 3 - l'o karės jiems parda-
tiksln išvengti priverstinojo | y . ^ ] n e d ž i a R 0 R •„ t ų p 1)(J. 

|kareiviaviqio. . U s n s i t a i k i n t a . . 
Daugiausia vis tai radikalai. ftj72i0O0i000 v e r t f į n e p a r 

Vienas iš jų, paeinąs iš Nev 
Yorko, Linu E. A. Gale, šian
die 'čia leidžia socijalistinį ra-
dikalį laikraštį. Bjaurioja" jis 
Susr. Valstijų veikėjus. Kursto 
meksikonus prieš Suv. Vals
tijas. 

Gen. Obregon išreiškė nuo
monę (tik ne valdžios vardu), 
kad Meksikos valdžia ar kar-

Kardinolas Gibbons Chicagoje 
ATVAŽIAVO VYSKUPIJOS 

JUBILIEJUN. 

Rytoj, birž. 8, prasidės trijų 
ditnų iškilmės. 

vertės 
duotoS karės medžiagos bus 
sugrąžinta atgal. f 

14 UŽMUŠTA IR DAUGIAU 
100 SUŽEISTA. 

. .Londonas, birž. 8. — Iš Tu 
rino, Italijoje, pranešama, .l"g 
tenai vienoj geležinkelio stotyj 
ekspliodavo 80 vagonų su 

tais nepagalvos išvyti \š ša- j sprogstančia medžiaga. 
lies tuos visus "pilkuosius, Nuo ekspliozijos žuvo 14 
vi lkus/ ' Taip pasielgiant su-ižmmiių. Ųaugiau 100 žmonių 

sužeista. Apgriauta d a u g na
mų. 

JAPONIJA VEDA TAIKOS 
TARYBAS SU RUSAIS. 

Vladivostokas, birž. 7. — 
Tolimų liytų respublikos at
stovai atnaujino taikos tary
bas su japonais. Tarybos ve
damos vyriausioj respublikos 
vietovėj — Verchnjam—Udi-
nske. 

NORVEGIJOS SANTIKIAI 
SU RUSIJA. 

MENKAI PADIDĖJO NEW SUSIRINKS TAUTŲ SĄ 
YORKE SKAIČIUS GYVEN 

TOJŲ. 
JUNGOS TARYBA. 

Washington, birž. 7. —Cen
zo biuras paskelbė, kad New 
York City turi 5,021,157 gy
ventojų, sulig šiuometinio gy
ventojų surašymo. 

Paaiškėjo, kad nuo praeito 
atlikto gyventojų surašymo 
1910 metais, tenai gyventojų 
skaitlius pasidaugino 

Svasstys Persijos klausymą. 

268 žmonėmis, arba 17.9 įmoš. P^dimo. 
Taigi labai mažai. Gi kai-

kurių buvo manoma, kad New 

Londonas, birž. 7. — Tautų 
sąjungos taryba sušaukiama 
čia susirinluman birželio 14 
dieną. 

Bus tariamasi kaip ir ko
kiomis priemonėmis apdraus-

g ^ ' ti Persiją nuo bofsevikų už-

York City pralenks Londoną. 
NEIŠRIŠTAS ARMĖNIJOS 

KLAUSIMAS. 

400 POLICMONŲ KONVEN- **?**£*>, b i r ž ' 7' T 
QUAI į kuv. V aisti ju kongresas per-

L i traukė sesiją. Bet Armėnijos 
Chicagos policijos viršininkas i mandato klausimas paliktas 
republikonų konvencijai pas- be nieko. 

Christiania, birž. 7. — Par
lamentas didžiuma balsų pa
rėmė savo vyriausybės suma
nymą- imties priemonių kuo-
greičiausiu laiku atnaujinti 
santikius su Rusija. 

KIEK ANGLŲ KARIUOME 
NĖS AIRIJOJ? 

stiprėtų labjaus santikiai Me
ksikos su Suv. Valstijomis^ 

Ir ne tik del geresnių santi-
kių juos reiktų išvyti iš Mek- Londonas, birž. 7. Lon-
sikos. Bet if del pačios Mek-idono laikraštis Times rašo, jog 
sikos gerovės. iš Anglijos į Suv. Valstijas 

Butų vargo tūkstančiams j siunčiama daugybė cukraus, 
slakerių, jei jie čia kartais j Tas cukrus paeinąs iš Yaka-
Initn išjudinti. vų lndijų. 

— '• iJBLJKSm 

BRANGIAI ATSIEINA VO 
RIEČIAMS TALKININKŲ 

OKUPACIJA. 

Per metu&.,40 milijardų 
markių. 

Dublinas, birž. 7. — Vjetos 
anglų autoritetai nepasako, 
kiek yra anglų kariuomenės 
Airijoje. Žinovai tvirtina, jog 
busią daugiau 60,000. Iij kas
dien dauginamas skaitlius. 
Anglija siunčia Airijon ne 
naujokus, bet išlavintus ir iš
tvermingus kareivius. 

f 

VEŽAMAS AUKSAS IŠ 
MASKVOS. 

kyrė 400 policmonų. Tie po-
licmonai prižiūrės reikalingos 

Senatas tą klausimą buvo 
atmetęs. Gi žemesnysis butas 

tvarkos Coliseume ir išlauko. nepasvarstę nei rezoliucijos. 

Stockholmas, birž. 5. — Šve
dijos garlaivis Gauthiod an
dai rusams į Revelį nuvežė 
visą eilę automobilių ir, žem
dirbystės mašinų. Sugryžda-
mas laivas parvežė 5 milijo
nus dol. vertės Rusijos aukso. 

Garlaivio kapitonas pasako
ja, kad praeitą pirmadienį 
Reveliu iš Maskvos specijaliu 
traukiniu atvežta aukso $22,-
500,000. 

Berlynas, birž. 8.— Ar tal
kininkai galį but pateisinti, 
jei jie nuo Vokietijos reikalau
ja 100 milijonų markių per 
dieną arba 40 milijardų mar
kių per metus už palaikymą 
savo armijų okupuotose Vo
kietijos teritorijose ir už už
laikymą įvairių savo komisijų 
Vokietijoje? 

Ta* klausimas pakeltas ne-
oficijalėse čia vokiečių sferose 
diskusuojant AnglijoV vyriau
sybės sąskaitą, induotą Vokie
tijai už palaikymą anglų ar
mijos Vokietijos teritorijose. 
Toji Sąskaita pasiekia kuone 
7 milijonų svarų sterlingi] su 
mą. Tai metinis Anglijai at
lyginimas už okupaciją. 

Diskusijose paaiškėjo, kad 
tasai Anglijos reikalavimas y-
ra labai mažas, palyginu-: su 
Prancuzijos sąskaitomis. Pran
cūzija okupuotose Vokietijos 
teritorijose veda plačiai nuo* 
savus karės reikalus. 

Sutraukus krūvon visu tal
kininkų okupacijines sąskaitas 
kaip kartais ir pasidaro su
ma apie 40* milijardų naikių 
per metus. 

Ką daro prancūzai. 
Sulig vokiečių tvirtinimo, 

prancūzai okupuotose Vokieti
jos teritorijose veda plačius 
karės reikalus. Tenai jie ne 
tik palaiko reikalingą okupa
cijai armiją Vokietijos lėšo
mis, bet tomis pačiomis lėšo
mis prancūzai Rhine provinci
joj lavina mokyklose oficie-
rus, reikalingus savo naminei 
armijai. Oficierų mokyklų už
laikymas Prancuzijos iždui 

nieko nelėšuoja. Nes mokyklos 
vedamos okupacijos ruože. 
Tr*jos neturi nieko bendra su 
okupacija. 

Prancūzų karinė valdžia, be 
t,o, okupuotam ruojįe Vokie
tijos viešpatijos lėšomis per
kasi žemės plotus, statydina 
tėn vįsokius karės trobesius. 

Vokietija ne tik turi užmo
kėti už prancūzų nusamdo
mus pagyvenimus, bet ir vi
sokius reikalingus tiems pa
gyvenimams daiktus, kaip tai 
rakandus ir išrengimus. 

Vokietija turi užmokėti už 
prancūzų vartojamą šviesą 
ir kurą, už visokius pataisy
mus, už naudojimąsi vokiškais 
geležinkeliais ir kitokiomis su
sisiekimo priemonėmis. 

Pagaliaus Vokietija turi at
lyginti gyventojams" net už 
.visokius daiktus, nuo jų rek
vizuotus prancūzų kariuome
nės. 

Ar pateisintinas daiktas. 

Vokiečiai valdininkai aima
nuoja ir stato klausimą, argi 
tai gali but pateisintinas tok
sai talkininkų, gi ypač pran
cūzų, pasielgimas. 

Vokietijos vyriausybė nuo 
prancūzų apturi sąskaitas pa
skui sąskaitas. Visomis rei
kalaujama vis naujų milijonų 
markių. Sąskaitose aiškiai net 
nejiurodoma, kaip ir kokiais 
tikslais tos išlaidos pavarto
tos. 

Ir Vokietijos vyriausybė 
šiandie nežino, ką turi pra
dėti tokiuose atsitikimuose. 

i 

Sako, tos milžiniškos išlaidos 
nesutinka su taikos sutartimi. 
Bet pamėgink parodyk to ne-
sutinkamumo faktus. 

Iš šalies žiūrint atrodo, jog 
Prancūzijos nulitarizmas bu
joja. Auga jis Vokietijos lė-
šomis. 

Chicagon atkeliavo Jo Emi
nencija kardinolas Gibbdns iš 
Balti morės. Čia kardinolas 
dalyvaus jubiliejinėse vysku
pijos iškilmėse ir Chicagos 
Arkivyskupo 25 metų kuni
gystės sukaktuvės. 

Ateinantį ketvirtadienį kar
dinolas Gibbons su malda ati
darys republikonų partijos 
konvencijos sesiją Coliseume. 

Visas tas kelias dienas kar
dinolas viešės Cbicagos Arki
vyskupo rezidencijoje. 

Šiandie laukiamas atkeliau
jant iš AVashingtono Šventojo 
Tėvo delegatas Suv. Valstijo 
se, Arkivyskupas Bonzano. 

Šiandie ir rytoj ryte atva
žiuos Chicagon visa eilė Ar
kivyskupų ir Vyskupų iš visų 
Suv. Valstijų. 

Pačios iškilmės. 
Iškilmės prisidės birželio 8, 

10:00 ryte Šventojo Vardo 

katedroje augštosiomis šv. mi-
šiomis, kurias celebruos pats 
jubiliantas, imisų Arkivysku
pas Jurgis V. Mundeleinas. 

Po šitų iškilmingų bažnyti
nių apeigų arkivyskupijos dva 
siškija induos reikalingus pi
nigus, kaipo savo auką, pasta
tydinti svarbiausią bustą Chi
cagoje. steigiamam katalikų 
universitetui. 

Gi pasauliniai atstovai in
duos'$750,000 labdarybės tiks
lams. Pastarasis fondas su* 
aukotas visuomenės. 

Pašventins seminariją. 

Birželio 9 d. ryte Šventojo 
Tėvo delegatas pašventins 
Quigleyo Prirengiamąją se
minariją, katra jau kuone vi
sai pabaigta arkivyskupijos 
lėšomis. 

Birželio 10 d., kaip jau žino
ma, įvykę parodavimas para
pijų mokyklų vaikų. Parodavi-
me bus 133 specijaliai parė
dyti vežimai (floats), kuriais 
bus atvaizdinta Chicagos ar
kivyskupijos bažnytinė istori
ja. 

Nesutikimai Turkijos Klausime 
— — — — — — t 

1 TARPE PRANCŪZŲ IR tiks atiduoti kam-nors Smir-
ANGLŲ PAKYLA NESUTI- ną arba Trakiją", sakoma 

kyla neutikimai. 

Paryžius, birž. 7.— Kadan
gi Anglijos ministerių pirmi* 
ninkas Lloyd George pasike
ti no tarties su bolševikų at
stovu Krassinu, Prancuzijos 
ministerių pirmininkas Mille-
rand į tai^ atsako pripažinda
mas turkų nacijonalistų val
džią, kuriai vadovauja Mus-
tapha Kernai paša. 

Kuomet Lloyd George dar
buojasi padaryti taiką su bol
ševikais, nes Anglija neišga
li pasiųsti reikalingo skait-
liaus kariuomenės kovoti 
prieš juos — Millerand parei
škia, jog jis esąs priverstas 
padaryti armisticiją su tur
kais nacijonalistais. Nes 
Prancūzija negali pasiųsti 
Cilicijorf ir Sirijon 80,000 ar
mijos. Pastaroji yra rei
kalinga kur kitur, pav., Rhi
ne fronte. 

Prancūzai atsisako veikti. 
Generolo Gourand armisti

ciją su Mustapha Kernai rei
škia, kad Prancūzija iš Ma
žosios Azijos atšaukia dau
giau kaip didesnę pusę savo 
kariuomenės. Pagaliaus reiš
kia tą, kad prancūzai turkams 
paliuosuoja kelią Egiptan, ir 
leidžia jiems išnaujo užpulti 
Suezo perkasą. 

Užrubežinių reikalų ofise 
čia sakoma, kad San Rėmo 
mieste padaryta taikos sutar
tis Turkijai yra tik paprastas 
popergalis. Nes Prancūzija 
pripažįsta Mustapho Kernai 
valdžią ir tuo tikslu bus pa
daryta nauja" taikos sutartis.' 

Atskiri taika naudinga. 
" Turkai nekuomet nesu-

KIMAI. • prancūzų užrubežinių reikalų 
ofise, " i r Prancūzija nek 

Tarpe prancūzų ir anglų pa- met nesutiks pildyti Clemen-
ceau sumanymo pasiųsti skai
tlingą armiją Cilicijon, kad 
tenai apdrausti anglų reika
lus. 

"Prancūzija didžiai pelnys 
padarydama atskirą taiką su 
Turkija, patenkindama ypač 
pastarąją." 

Reikalauja daug kariuomenės 
Toliaus, užrubežinių reika

lų ofise tvirtinama, jog mar
šalas Foeh perspėjęs augš-
čiausiąją tarybą, kad Turki
jos taikos sutarties įgyvendi
nimui būtinai reikalinga tu
rėti mažiausia 300,000 kariuo-

* 
menės. 

Kituomet tą, skaitlių ka
riuomenės yra buvus pasiųlu-
si Graikija. Ir Lloyd George 
sutikęs su tuo pasiųlymu. 
Bet reikia atsiminti, kad grai
kams tiek kariuomenės yra 
reikalinga Trakijoje ir Smir
noje. Taigi ginti anglų, pran
cūzų ir armėnų reikalus nėra 
kam. 

Tuo tarpu bolševikai užėmę 
Teheraną veikiai persimestų 
Mesopotamijou. Tenai sukel
tų arabus. Sukurstymai per
simestų Egiptan ir Angliįos 
reikalai Mažojoj Azijoj, kaip 
bematai, nugarmėtų vėjais. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 5 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.90^4 
Lietuvos 100 auksinų 2.60 
Vokietijos 100 markių 2.60 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 90 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 49 
Italijos ui 1 dol. 16 1.90 

*\ 
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D R A U G A S Antradienis, birželis 8 1920 

LIETUVIU K AT AT.IK V DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyros nedėldienlos . 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CUICYGOJ 1 B UŽSIENYJE: 

Metama $4.00 
Puse i Metu ,i_j.. • • « * * • <L*JLA U M 

8UV. VALST. 
M e t a m s >-.>.,.: f5 .00 
Puse i Metų * .00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
• enas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti lšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba i dedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Oo. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKlnley 6114 

Sutartis su Lenkais. 
* Kas žino dalykus ir mintija 
rimtai, tai negali stebėtis lie
tuviais už nepasitikėjimą len
kais. Jug susidraugavę su jais 
lietuviai neteko visų savo tur
tingųjų ir apšviestųjų luomu. 
Ta nelaimė mus ištiko kaip tik 
tais laikais, kada turtingieji 
Juoniai buvo reikalingiausi 
tautoms, nes tada pasaulį val
dė aristokratija demokratijai 
dar beveik vystykluose tebe
sant. 

Tik štai nustebome patyrė, 
kad lenkai žada grąžinti Lie
tuvai Vilnių su (jardinu. Po
rai dienu praslinkus pareina 
ir kita žinia, kad Lietuva mo
bilizuoja savo kariuomenę ka
rei su liusija. Dar neturėda
mi antrosios žinios jau spėjo
me, kad lenkai pareikalaus 
mus į talką prieš rusus. Ta
da ramiai apsvarstėiue, £aš~ 
gali išeiti iš tos talkos, bet ne-
užbėgome Lietuvos diplomati
jai už akiu. Dabar jau mato
me, kad Lietuvos kabinetas 
sutarė priimti lenku pasiūly
mą. Prisilaikydami taisyklės 
remti Lietuvos užrubežinę po
litiką vedančią prie neprigul-
mybės, mes taip-gi nesipriešy-
sirn sutarčiai su lenkais. 

iTa sutartis, tiesą pasakius, 
yra platesnė negu su lenkais. 
Jug mes jau daug kartą nu-
siskiindėme, kad lenką užpa
kalyje stovi prancūzai. Tai-gį 
Lietuvos kariuomenės mobili
zacija yra veikiau iš sutarties 
su prancūzais. Tat ypač aišku 
darosi skaitant Paryžiaus lai-
kraščius. 

Iš jų matyt, kad pasaulio 
politikoje talkininku tar
pe yra du krypsniu. Vieną 
krypsnį veda Anglija, kitą 
krypsnį palaiko Prancūzija. 
Anglijos krypsnys nori sutar
ties su bolševikais. Todėl bol
ševiką atstovas Krassin atva
žiavo į Londoną' ir tenai ta-
ria>i s u Lloyd Ueorge'iu. Prah 
cuzija atsisakė dalyvauti tary
bose, savo ambasadoriui Lon
done j). Paul Cambon liepė ne
priimti užkvietinio i tarybas, 
o Paryžiaus didieji laikraščiai : 
"Echo de P a r i s " , " T e m p s " 
ir kiti labai pri taria tai savo 
valdžios politikai. 

Prancūzija, matomai, pata
rė lenkams kraustytis iš Vil
niaus. Lenkai suprato, kad jie 
vistiek to miesto negalės pa
silaikyti ir patartį priėmė. 
Bet prancūzai tik pradeda sa
vo politiką Lietuvoje. Jie da
vė savo oficierus (karininkus) 
lenku armijai. Tas pats pasi
darys >u Lietuvos armija, nes 
savų karės moksluose išlavin
tų žmonių mes -beturėjome vos 
vieną ar du. Statant mųs ar
miją į frontą tokių išlavintų 

karės mokslo žmonių reikės 
bent dešimt ar dvidešimt kar
tų daugiau. 

Tokis įsileidimas daugelio 
svetinių karininkų (oficierų) 
į savo armiją visuomet yra 
negeistinas. Todėl jį apsimant 
visuomet galima išsiderėti 'ką 
nors. Pirmiausiai reikia išsi
derėti tokias sąlygas, kad Lie
tuvos armija negalėtų tapti 
Prancūzijos armijos dalimi, to
dėl sutartyje turi būti pažy
mėta, kad nei vienas įsakymas 
negali būti teisėtas Lietuvos 
armijoje, jei jis prasilenkia su 
Lietuvos štabu. Bet to dar ne
gana. Lietuvos valdžia turėtų, 
pareikalauti, kad Prancūzija 
perleistų 'Lietuvai Klaipėdos 
ir Mažosios Lietuvos valdymą. 
Viena Prancūzija negali to 
duoti, bet ji gali užtikrinti 
Lietuvai savo pritariantį bal
są toje talkininkų taryboje, 
kuri balsuos apie galutiną Ma
žosios Lietuvos priskyrime. 

Sutartis su Lenkais bei 
Prancūzais turi užpakalije Su-
vienvtas Valstiias. Nes ir A-
merika, lygiai kaip Prancūzai, 
nenori eiti Anglijos takais. 
Suvienytos Valstijos yra taip 
pat priešingos bolševikų Ru
sijai kaip Prancūzija. Tokiu 
būdu susidaro gana naudinga 
Lietuvai kombinacija: Lietu
vos, Lenkijos, Prancūzijos, A-
merikos. •' 

Nors šitoje kombinacijoje 
yra nepatogus Lietuvai narys 
lenkai, bet dar nepatogiau 
Lietuvai būti vienos Anglijos 
pažabotai. Anglija iki šiol mo
kėjo pasigerinti Lietuvai, bet 
tas pasigerinimas tik lukštą ir 
kevalą neprigulmybės tepalįko 
mųs tėvynei. Naujoji kombi
nacija mųs neprigulmybės ne
silpnina, nors atsargumo tu
rėsime prisilaikyti labai rū
pestingai. Kol yra lenkų ša
lia jnųs , tol negalime snausti. 

Jei mus išvadžiojimai neapsi
riks, tai Suvienytos Valstijos 
greit pripažįs Lietuvos nepri
gulmybė. 

Vieno daigto galima tikėtis. 
Lietuvos ūpas prieš lenkus y-
ra taip įskaudintas, jog amži
nų dieną nenorės su jais nei 
tolymiausio sutarties šešėlio. 
Tečiaus turime atsiminti, kad 
nelaiminga būva ta šalis, ku
rią ūpas valdo. Norėdami ne
prigulmybės, turime išmokti 
savo šalies politiką vesti pro
tu, ne upu. Kad lenkų suk
tybės mums nepakenktų, tai 
turime saugotis viso kas duo
da jiems progos .pasinaudoti 

Lietuvos Laisves Paskola. 
PASKOLA — NIIPRIGUL 

BYB&S RAMSTIS. 

mūsų silpnybe arba neatsargu
mu. Ypatingai turime saugo
tis upę kaitinančių iškilmių, 
kurios užmigdo mųs patrijo-
tizmą, o lenkams duoda pro
gos masinti nesusipratėlius 
blizgančiais malonumais. 

VYSKUFŲ LAIŠKĄ? IR 
DARBININKAI. 

Prie Geležinkelių Darbinin
kų* Valdybos yra ekonomis-
tas-patarėjas. J is patarė gele
žinkelių darbininkams pasi
naudoti katalikų vyskupų ga
nytojišku laišku .statant nau
jus reikalavimus geležinkelių 
kompanijoms. E. F. (Jrable 
geležinkelių dirbtuvių ir kelio 
palaikymo darbininkų orga* 
nizacijos pirmininkas jam pri
tarė. Ekonomistas-patarėjas 
su vyskupų laišku nuėjo ir į 
Senatą pas jo paskirtą Auklė
jimo ir Darbo Komitetą (Co-
mmitee on Educations and 
Labor), kuriam išrodinė-
jo reikalą pakelti gele
žinkelių darbininkams algas 
ir savo prirodymus tvirtino 
vyskupų žodžiais. Kai-kurię 
didžiųjų unijų viršininkai 
džiaugėsi tuomi, kad kataliku 
yyskupai taip gerai ir gražiai 

Milžiniškomis pastangomis 
visos lietuvių tautos, Lietuvos 
kraštas įgijo nepriklausomos 
valstybės teises. Iš antraeilių 
piliečių svetimos valstybės, ta
pome pilnateisiai piliečiai de
mokratinės Lietuvos respubli
kos. Išgalėjom ir sugebėjom 
prie sunkiausių aplinkybių 
vien savomis pajėgomis iško
voti sau liuosybę, atsigindami 
nuo vokiečių, rusų ir lenkų, 
išgalėsim ir mokėsim taip 
pat patys, be svetimųjų pagel-
bos, tą liuosybę užlaikyti. Tei
sybė, tai nėra .lengvas darbas. 
Praeities istorija sako, kad už
laikymas iškovotos laisvės 
esti kartais sunkesnis, negu 
pati kovar Iškovojo lietuviai 
neprigulinybę, iies laikėsi dis
ciplinuotos vienvbės karo lau-
ke ir protingo nuolaidumo sa
vo tarpe.•Jei ir toliau laikysi
mės kompromisinės vienybės, 
savo pozicijas atlaikysim; jei
gu f/i pdrtijų reikalus pasta
tysim augščiau Valstybės, vis
kas vėjais nueis. Valstybinia
me darbe — vienybė; vienybė
je — galybė. I r Lietuvos ne-
prigulmybė bus užtikrinta. 

Atgimus lietuvių ta.utai,-au-
klėjome savyje tautini susi
pratimai. Atgimus dabar Lie
tuvos Valstybei, - auklėkime 
susipratimą valstybinį. Vals
tybinis susipratimas bei pat-
rijotizmas apsireiškia nepails-
tančiame dalyvavime bendruos 
se krašto reikaluose bei dar
buose. Vienas tokių darbų y-
ra Lietuvos Laisvės Paskola. 
L&isvės Paskola — yra Lietu
vos neprigulmybės ramstis. 
Todėl kiekvienas nupirktas bo-
nas yra pirkvjv valstybinio 
subrendimo liudymas. 

Valstybinė neprigulmybė 
remiasi ant viso krašto kultū
ros, stovi ant plačiosios mimos 
susipratimo ir jos ekonominės, 
gerovės. Kaipgi tie dalykai 
stovi Lietuvoje f Blogai: ne
turime užtektinai nei to susi
pratimo, nei tos gerovės. Ne 
mūsų tai kaltė, ar apsileidi
mas. Tai tokį palikimą gavo
me iš rusų, vokiečių viešpata
vimo gadynės. Tečiau, jei to
kia padėtis Lietuvoje tęstųsi 
ir toliau, tai yra, jeigu mes 
dabar, gavę progą dirbti, tik 
džiaugtumėmės iš neprigulmy
bės dienų ir sėdėtumėm ran
kas sudėję, tai tas mūsų 
džiaugsmas greit į karčias a-
šaras pavirstų: pražudytu-
mėm savo neprigulmybę. Sun
ktai iškariauta neprigulmybė 
mums davė progą ir galimy
be veikti gimtojo kr&što labui. 
Tad į darbą visi, kas kiek ga
li. Tinginių ir dykaduonių 
neturi būti deniokratingoj Lie
tuvoj. Skurdas, iškrikimo liku
čiai turi but nugalėtais. 
Tai ir atliktas darbas, išpildy
ta priedermė be jokio galvo
sūkio, be jokio vargo. O Lie
tuvos Steigiamasai Seimas ži
nos, kur ir kaip tos paskolos 
pinigus panaudoti. Išdegintus 
sodžius, išgriautus miestus 
reikia atstatyti. Be valstybi
nės pagelbos čia neapseis. Kei
kia sušelpti šimtus karo aukų 
-vaikų našlaičių ir senelių,nete. 
kusių pastogės ir maisto. Be 
valstybinės pagelbos neapseis. 

seisi. Žemdirbystė — Lietuvos 
pamatas, reikia pakelti našu
mą žemės; reikia ūkio maši
nų, reikia- rnineralių trąšų; 
reikia daugelio ūkio mokyklų. 
Tik pati valstybė teišgalės tą 
svarbų reikalą atlikti. Lietuva 
beveik neturi 'pramonės; ką ir 
buvo fabrikai—išardyti.Reikia 
steigti įvairias dirbtuves. Tai 
visuomenės darbas, bet be val
stybės ir neapseis. Lietuvoje 
permaža gelžkelių, permaža 
plentų; reikia išplėsti telegra
fų, telefonų tinklą ir pačtą. 
Čia grynai valstybės reikalas 
ir darbas. Pagalinus mūsų ka
riuomenė, tas budrus sargas 
Lietuvos neprigulmybės. Ar 
mažas tai dalykas. O juk vien 
valstybės kasa turi ją pakelti. 
Ar neaišku ir vaikui, kad ant 
viso to remias Lietuvos ne
prigulmybė, ar neaišku, kad 
visiems tiems reikalams rei
kalingi pinigai. Neturint pini
gų—reikalinga paskola. Todėl 
paskolų, yra Lietuvoj nepri
gulmybės tvirčiausias ramstis. 
TCe atsako kiekvienas iš mū
sų: ko vertas tas, kas neatne
ša plytos to ramsčio sudruti-
ninmi, arba tas, kas savo dan 
timis, it koks šeškas, tą rams
tį nori pagraužti. Ištraukite 
juos visus . ^saulės švieson, 
k&ip kurmius, kti dirvą gadina! 

Pergalėkime savo nerangu
mą, vykime šalin uodus abe
jonės, imkime pavyzdį iš Lie
tuvos kareivių, kurie už dolie-
rį, bet gyvastį rizikoja. 

Lietuva eina prie demokrati-
ws valstybinės tvarkos, prie 
savystovios ekommin/s padė
ties, prie plataus visuomeniš
kumo, prie savo originalės kul
tūros. Eina pati ir kviečia 
talkon amerikiečius. 

Brolau, nusipirk Lietuvos 
boną. Eonai bus tavo pilieti
nio subrendimo atestatas. 

Bonas-bus tavo garbės tikie-
tas važinėjant po visą Lietu
vą. Jgytas bonas atskirs tave 
nuo Lietuvos kurinių. 

P. žadeikis, L. K. Maj. 

ro padaryti "tėvynės pažan
gios tvarkos nustatymo reika
luose. ' ' l 

Krik.-dem. ražo ir svar
sto, kaip geriau dirbti tėvynės 
labui^ mažai prisimindami 
apie savo laimėjimus, o soci
jalistai nuolatos rauda ir pa
gieža dega prieš juos. J ie nuo
latos rašinėja rinkimų prisi
minimus ir prie tos progos 
stengiasi išniekinti ir išjuok
ti krikščionis ir skiepinti į 
savo patekėjų širdis jų neapy
kantą. 

Štai, neva rimtas soeija-
listas, p . Kairys, rašydamas 
savo "broliukams-d raugams 
į Ameriką padėką už rėmimą 
jų Lietuvoje, su pašiepimu sa-

L. RAUDONOJO KfiYž. 
RĖMĖJĮJ KAMPELIS. 

Gauti pnigai. 

Nuo pastarojo paskelbimo 
laikraščiuose, gauta aukos ir 
metinės L. R. K. R. narių nio-
kestys iš sekančių lietuvių ko
lonijų ir skyrių: Scranton, Pa. 
$23,00; Frackville, Pa. $60,00; 
Rocliester, N. Yt (Liet. Vyčių 
auka) $10,00; Detroit, Mich. 
$75,00; ftoeliester, N. Y. $140, 
00; Cbicago Heigbts, Tll. $105, 
00; Selienectady, N. Y. $52,00; 
Pittston, P. $33,46; Sioux City, 
Iowa. $40,00; Waterbury, 
Conn. $337,20; Detroit, Mieli. 

Vyru ir Motery Rubg Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
M ū s u s ' i s t e m a ir m o k y m o būdu Jų* 
trumpu la iku i šmoks i t* Tiso ama

to. 
Mes tur ime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, des ignlng ir s iuvimo 
skyrius, kur k iekvieuas gauna geros 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose mašinos 
varomos e lektros jiega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko-
kluo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti de l sąlygų. 

Pat terns daromos sul ig mleros, vi
sokio st i l iaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos . 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F . Ra.snicka, Vedėjas 
190 V . Š T A T E S T R B E T , C H I C A O O . 

K a m p a s L a k s SL. ant 4-tų lubų 

ko, kad kr.-dem. laimėję "pa- $43,20; Brockton, Mass. $]()(), 
sikvietę sau \pagelbon pusę 00; Hudson, Mass.. $57,00; 

Detroit, Mieli. $50.00; Union 
City, Naugatuck, Conn. pasiš
ventusios moterėlės prisiuntė 
jau numegztus svetelius ir pa-
nčiakas. Ačiū joms už tatai? 

KRIKŠČIONIŲ-DEMOK
RATU BALSAI. 

t , 
K rik.-deniokratai, laimėję 

didžiumą vietų Lietuvos Stei
giamajame Seime, nemano 
vien didžiuotis ir džiaugtis sa
vo laimėjimais, bet ima dirbti 

ir dirbti vsu visu pasišventi
mu. Socijalistai jiems primėti-
nėja, kad jie važiuos senomis 
vėžėmis, laikysis senų rams
čių, stengsis būti, politikoje 
diktatoriais. Krik.-dem. tame 
reikale atsako, žiną, "kad 
krikščionių mokslo reikalavi
mais į politinę galę nereikia 
žiūrėti kaipo į galimybę ki
tus slėgti, ar su kitų rimtu 
balsu nesiskaityti. Kad jie pri
pažindami visas šių laikų pa
žangiame visuomenės gyveni
me laisves, nesistengs jų slo
pinti, bet priešingai, pagal iš
galės rūpinsis, kad jos galė
tų kolabiausiai tarpti, kad į 
jas butų įdedama kaskart ver
tesnio turinio." 

Krik.-dem. savo veikimo 
pamatau deda krikščioniškus 
principus. Jie aiškiai išpažį
sta, kad jų tikėjimas, jų reli
ginės praktikos, kurias soci-

dangaus.' Taip, pusė dangaus 
padėjo kr. deni. ir jie laimėjo, 
o socijal-demokratauis visas 
pragaras, su kuriuo jie dirba 
išvien, padėjo ir tai nelaimėjo. 
Nekokius talkininkus jie sau 
pasirinko. 

Metę raudas ir pagiežą į 
šalį, pradėtų rinitą darbą dir
bti. Bet kur tau. Bonų nepir
ko ir neperka. Žmones, re
miančius Lietuvą, pajuqkia, 
jiems darbą trukdo. Tai, vadi
nasi, jie rūpinasi Lietuvos 
žmonių gerove. Kokis,, ištik-
rųjų, protas ir širdis tų, kurie 
seku socijalizmo vadus. Aiš
kiai matyti, ko jie geidžia. Ne 
kitų gerovės, o tik savo. Ne
prilipo prie valdžios Lietuvo
je, negavo paminti kitų po sa
vo kojomis, tai jiems nerima
stis, tai jiems težųva viskas; 
jau net ima kalbėti apie revo
liuciją. Greičiausia, jie nebus 
priešingi, jei Lietuvą ir bol
ševikai užgriebtų, ar kiti koki 
nelabėliai. Juk pradžioje net 
"naujieniniai ' socijalistai bu
vo besijuokia iš Lietuvos žy
gių prie neprigulmybės. (Ii ka
da pamatė, kad ii be jų Lie
tuva prieis prie savo troškinu] 
išsipildymo, tada ir jie susi
griebė kallkHi apie Lietuvos 
neprigulmybė, žinoma, su kar
ščiausiais pageidavimais ten 
valdžią gauti į savo rankas, 
prisėsti prie pelningų vietelių 
ir ramiai sau žerti į kisenius, 
labai balsiai šaukiant apie 
"darbo žmonių" gerovę, apie 
savo didelius rūpesčius jų bū
vį pagerinti. Bet kaip iš jų 
neką dabar "darbo žmonės' 
sulaukė, taį tiek iš jų sulau
ktų jiems valdant šalį. Rusija 
geras pavyzdis. V. K. 

TAUTOS FONDO SKYBIC 
VALDYBŲ DOMET. 

jalistai ir laisvamaniaj meg-
Pasibaigė ponų gadynė, dva-įsta pašiepti ir pajuokti, davė 
rai dalinami bežemiams ir ir duos daug energijos ir jie-
niažažemianis. Naujiems ūki
ninkams reik sau ukę įsikurti. 
Be valstybinės pagelbos taip
gi neapseis. Lietuviai, ištroškę 
apšvietos, veržiasi į mokslą. 
Moksleivių sienos skleidžiasi. 
Reik naujų statyti. Na, kaip 

paremia darbininkų reikalus, ^ čia be valstybės paramos ap-

gos, nežiūrint pajuokų, dirbti 
rimtą, naudingą Lietuvai dar
ną. Kr.-dem. aiškiai pabrėžia, 
kad tegu tik socijalistai neiš-
kiša savo priešreliginio fana
tizmo ir antikrikšČionwqių sie
kimų, tai lengvai busią tada 
su jais susikalbėti ir daug ge-

Siuomi yra prašomi visi 
Tautos Fondo skyriai, kurie 
tik turi paėmę pardavinėti 
Lietuvos Pašto ženklelius, kad 
ne vėliau 20 d. birželio mėne
sio teiktųsi sugrąžinti, 'jei da 
turi neparduotų, taipgi ir pi
nigus už parduotus ženklelius 
kartu prisiųsti. Nors skyriai 
buvo prašyti, kacl teiktųsi 
prisiųsti atskaitą iš parduotų 
ženklelių, bet labai pamažu 
tos atskaitos grįžta. Laikas 
pardavinėjimo jau senai pa
sibaigė. Reikia padaryti ats
kaitą, kad visą darbą prive-
dus prie užbaigos, tai yra ap
mokėti už parduotus ženkle
lius ir grąžinti, kurie liko ne
parduoti 

Gerb. T. F. skyrių valdybos 
malonės šį reikalą veikiai už
baigti. 

K. J . Krušinskas, T. T. sekr. 
•222 So. 9th St.A 

Brooklyn, N. y . 
t » • i» • m • m m m, m m <m-m «•» •» K' » • 1 m m m m n. m 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

SS BO. I-A HALdifi: 0XKUJfc£'J 
Gyvenimo Tai. Humboldt 97 

r*kamt« 2fi l i W J * - » d Strs** 
T*l Koekweiri9f i f t 

CHICAOO, f U L 

Prakalbų reikalais. 

Butų labai pravartu, kad 
lietuvių kolonijos Nevv Jersey 
ir New Yorko valstijų, norin
čios nurengti Lietuvos Rado* 
nojo Kryžiaus Rėmėju reika
lais prabalbas, atsišauktų L. 
R. K. R. Centran, nes geri), 
kun. J . Petraitis, aplankęs 
Naujos Anglijos lietuvių kolo
nijas, žada pradėti lankyti lie
tuvius viršminėtose valstijose. 
Taigi, prašytumėm visų lietu
vių kolonijų, kad jos pasisten
gtų surengti prakalbas ir tuo
mi prisidėtų prie sušelpimo 
Lietuvos vargšų, našlaičių. 
Prašytume pasiskubinti mums 
pranešti, nes reikės sudaryti 
prakalboms marštrutas. 

Aukos Našlaičių namams jau 
pradeda plaukti. 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Oourt 
Ree. 12S» W. 4» Avetiue 

Telefonas! Cicero 16SI 
Ofiso Cicero 49 

BĄjvtAunc LIETUVIŠKAI 

~ « 

S8-

Pirm utinė zinaRių grupe, 
kuri atsiliepė su auka pasta
tymui Lietuvos našlaičiams 
** . . . . . . . 

namo, yra gailiaširdingoji Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 73 
kuopa, Linden, N. J . J i , ma
tydama svarbų reikalą gelbė
jimo vargšų, našlaičių, Lietu
voje, nors ir iš neturtingo sa
vo iždo paskyrė virsminėtam 
reikalui penkiolika dolierių. 

• 
i 

t 
i 
8 
I • • I 

V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas DldmlestyJ: ^ 

29 South La Salle Street įį 
Kambar i s 324 | 

Tel. Central 6 3 M I 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
Tel. Yards 4681 • 

i I 

ATTORNEY AT LAW 
J. P. W AITCHES 

U U T C VIS ADVOKATAS 
*mz 6. WOOD STKBBT 

!S6 W. W*h STHEKT 
CHICAUO. 

McRinley 4320 ; 

T«tef«UM Pullman 86* < 

Or. P. P, ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

10801 So. Michigan, Avcnuc 
K— tlMid. IIL 

VAUNDOS: 9 Iki S — | 

Kurgi daugiau draugijų 
Joms visoms yra graži proga 
pasigarsinti ir paradyti savie-
msiems Lietuvoje, kad ir jų 
gįslose teka tas pats lietuviš
kas kraujas. Tai-gi, kviečia
me prie to darbo visas drau
gijas, kad jos su savo auka 
aė'atsisakytu nuo taip prakil
naus darbo. Lauksime, kutui 
draugija bus po šiai pirmuti
ne . 

Svarbu L. R. K. R. skyriams 
ir visiems. 

Iki kol mūsų senasis adre
sas: 454 Grand Str., Brooklyn, 
N. Y. dar ir ant toli aus pasi
lieka. Nors persikėlus Susi
vienijimo L. R. K. Amerikoje 
raštinei laiškai truputį ir su
simaišė, bet šiandie jau vis
kas susitvarkė. Taigi, Liet. 
Raud. K. R. ndresas yra to
kis: J . Tumasonis, sekretorius, 
454 Grand Str., Brooklyn, N. 
Y. kur su visais tos" organiza
cijos reikalais prašome ir 
kreipties. 

J. Tumasonis, sekret., 
454 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

: : 

i 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgą* 
Uor-clMMle: ltSOS g*. MMMJSSSl Ar*. 

TalefMUM Polliaaa H» Ir Pmllnuta SiM 
Chicagoj: 4615 So. W o o 4 Str. 

Tik &>tv«rro vakitk* uoo 5:3« Iki 7:00 
TeUtMUM Tardą TSS. 

Tel. Drover 7t42 

Dr. C. Z Vezetis 
LIETUVIS DEJCTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki * vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

47 U SO. A S H L A N D A V E N L E 
arti 47-tos Gatvės 

• 

OR. S. NARELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m C H I R U R G A S 
Ofisas' tr Gyvenimo vtetm 
3252 So. Halsted Str. 

Aut Viršaus L'niversal State B a n k 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Y artis 2544 

UIUUIlIlIHIlUllilHllllllllItlIUIIIIlllHIHII 

ERNEST WE1NER 
ORY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood 8ts. 
stampaa Mes duodame dvlgrubas 

Ketver ia i s ir Subatomie. 
Didel iame pas ir inkime gaunami . 

Visokie materijolai, va lkams drabu
žiai, glebės ir Jakntės. 

RED. ATSAKYMAI. 

» - » - - • ' • » • > 

V. V-čiui (Kenoshoje, Wis.) 
Tamstos korespondenciją de
dame kiek sutrumpinę del 
to, kad apie ta dalyką jau se
niau buvo t 4 Drauge" rašyta. 

Raud. Kiyž. Rėm. rast. 
(ttosela'nde) Pranešimą gavo
me panedėlyj, kada "D'ruu-

nunieris jau buvo išėjęs. go 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
imiHitittniiHiititiuiiftiiiiiitniiiiHiHHii 

r. Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 17W W. 47Ui St., 

(47 ir Wood ga t . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po ptetų. 
6:80 iki 8:30 vakare Nedčl iomis i 
fl iki 12 rytais . . " 

Tol.. Boulevard 16.0 
Ros. 2914 W. 43rd Street. * 

Tel. MoKinley £ 6 3 l 
- : : 

1 « 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
Į į i ' " • • » • • » • « ~g 

PHILADELPHIA. PA. 

Geg. 23 cL, S. m., įvyko su
sirinkimas &v. Kazimiero A-
kademijos Rėmėjų dr-jos 18 
<kyrio. Susiėjo gana skaitlin
gas būrelis narių-remėju. Po
sėdį atidarė pirmininkė mal
da. Po to buvo perskaitytas 
praeito susirinkimo protoko
las ir vienbalsiai liko priim
tas. 

Skaitvta laiškas iš centro 
kaslink pirmojo Sv. K. A. R. 
dr-jos seimo, kuris įvyks šių 
meti) birželio 13 d. Šv Kaz. 
Vienuolijoj, Chicagoje. Svars
tyta siuntimas delegatės į tą 
seinui. J delegates buvo pers
tatyta skyrio pirmininkė, bet, 
dėlei susilpnėjimo sveikatos, 
atsisakė'važiuoti. Daugiau nė 
viena neapsiėmė. Todėl nu
tarta seimui įnešimus laišku 
pasiųsti. 

Taipgi skaityta iš centro 

katalikiškos parapijinės mo
kyklos, vedamos seserų, ar 
mūsų vaikučiai butų taip iš
mokinti mylėti Dievų, tėvynę 
Lietuvą ir branginti lietuvių 
kalbą. Ne. Žuvę butų svetim
taučių bangose. 

Gerai atmenu tuos laikus, 
kada Philadelpliijoj nebuvo 
parapijinių mokyklų. Liūdną 
įspūdį darydavo mūsų vaiku
čiai lankydami svetimtaučių 
mokyklas. Tėvai su savo vai
kais negalėdavo susikalbėti. 
Vaikai svetimtaučių akyse nie
kindavo lietuvių kalbą ir išsi
žadėdavo jos. 

Pažiūrėkime dabar, kada 
mūsų vaikučius parapijinėse 
mokyklose pradėjo mokinti se
serys Kazimie rietės. Kokios 
gražios pasekmės. Mūsų ma
žuliukai auklėjami doroje, Die
vo meilėje. Į jų jaunas šir
deles skiepinama pamylėjimas 
tėvučių žemės, prisirišimas 

padėkos laiškas už gavimų prie lietuvių kalbos. Jiems 
LT) dol. Nutarta pradėti di
desne agitaciją,kad labiau žmo 
nės interesuotiusi ta draugija. 

Šitame susirinkime js#ašė 
keletas naujų narių. Senosios 
užsimokėjo met. mokestis. Pri
augamųjų vyčių kuopa paau
kojo 25 dol. Susirinkimas 
jiems ištarė širdingą ačiū. 
Jaunieji vyčiai geru pavyz
džiu yra ir kitoms Philadel-
phijos draugijoms. 

Susirinkimas uždarytas mal 
da. 

Broliai ir seserys! Daugiau 
kreipkime domės i šitą prakil* 
nią Šv. Kaz. Ak. Kein. dr-ją, 
kuri lig žiburys v ra mušu tau 
tai. Savo aukomis ta dr-ja 
šelpia mergaites', kurios turi 
pasaukimą palikti vienuolėmis 
-u»okytojomi>. bet atsiekti ts> 
neturi lėšų. 

Iš priespaudos ir griuvėsių 
•keliasi mūsų tėvynė. Brėkšta 
rytas ir tuojau užšvies saulė 
pilnos laisvės ir nepriklauso
mybes. Lietuvos atstatvnmi 
reikalinga daug daigtų, bet ka
biausia reikalinga mokyklų, ir 
gerų mokytojų. Nelaiminga 
ta tauta, kuri kenčia apšvie 
tos badą. M usų tauta mažai 
turi mokytų žmonių. Mokyklų 
k a d i r pristt*i«zrta, b e t t r ū k s t a 
mokytoju. 

J e i g u n m s ų t a u t o j e b u t ų 
tiek apšvietos, kįek jos turi 
kitos tautos, tai ar-gi butų 
pas mus tiek keršto, tiek ne 
apikantos, tiek skriaudos. Da
bar, jei matome, kad tam ar 
anam viskas gerai sekasi, ar
ba vieną, kitą kiti gerbia, tai 
pavydime, šmeižtame. Taip y 
ra del to, kad trūksta mums 
apšvietos, trūksta krikščioniš
ko išauklėjimo, meilės Dievo 
ir artimo. 

Taigi mums, lietuviams, rei
kia mokyklų ir gerų mokytojų 
kaip čia, Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. Tokiais gerais mo
kytojais ar mokytojomis kaip 
tik ir yra Šv. Kazimiero Vie
nuolijos Seserys. Kur rasime 
tokius mokytojus, kurie turė-

• tų tiek pasišventimo, tiek kan
t r y b e ir kurie mųs vaikučius 
mokintų už tokią maikj, algą, 
kaip kad mokina seserys Ka-
zimierietės. 

aiškinama Lietuvos praeitis, 
.kokia senovėje ji buvo. Užtat 
užaugės dabar mųs jaunimas 
nesigėdija jau savųjų, nenieki
na lietuvių kalbos ir prieš 
svetimtautį neužsigma esąs 
lietuviu. Taigi daugiau 'negu 
pagarbos užsipelno seserys 
mokytojos. 

Todėl, remkime Šv. Kazi-
mierio Vienuoliją. Akad. Rė
mėjų dr-ją išplatinkime po 
visas Amerikos lietuvių kolo
nijas, kuri šelpia tas rhusų 
tautos gėles, kurios pasišven
čia tarnauti Dievui ir tėvy-
nei, Lietuvai. 

Jeigu mūsų protėviai ne
gailėjo kraujo, nė gyvasties, 
kad tik lietuvių tauta liktų 
gyva, ar-gi gaila* mums butų 
kelis dolieriiis paaukoti tam, 
kad mųs tauta netik butų gy
va, bet laisva ir katalikiška. 
Jeigu seserų-vienuolių užtek
tinai turėsime čionai ir Lietu
voje, tai tikrai mųs tėvynė 
bus katalikiška ir laiminga. 

Vystanti šakelė. 

KENOSHA, WIS. 

Čionai, Amerikoje, jeigu ne 

Kenoshos lietuvių Rymo-
Katalikų draugijos suėjo į vie
nybę ??eg. 29 d., 1919 m. Tai 
buvo pasidarbavimas mųs ko
lonijos darbuotojo p. Jono 
Trakšelio. J is tą susivienijimo 
obalsį paskleidė po visas ka
talikiškas dr-jas, kad iš savo 
tarpo išrinktų jos atstovus, 
kurie paskirtą dieną suėję 
šv. Petro.par , svet. sutvertoj 
katalikiškų dr-jų Vienybę. Ge
gužės 29 d., 1919 m., įvyko 
susirink:hnas visų katalikiškų 
dr-jų atstovų. Jame liko suda
ryta katalikiškų draugijų Vie-
nvbė ir išrinkta valdyba, ku-
rion |>ateko: Jonas Trak-
šelis — pirmininku, Sale-
monas Gadeikis rašti
ninku ir Steponas Pinigius 
iždininku. ^ 

KaftaMkiškų dr-jų Vienybės 
* -0 

tikslafc tJhvo, kad susivienijus 
pasekmingiau butų galima 
darbuoties Bažnyčios i r Lie
tuvos, tėvynės, gerovei, kad 
kovoti su priešais, kurių Ke-
nosboje nemaža yra. 

1 sirodys, tam miestas žadėjo 
f suteikti dovaną. Kat.- dr-jų 

Vienybė pasidarbavo, gražiau
sia pasirodė ir lietuviai gavo 
pirmą dovaną. 

Iš dirbtuvių gražiausia pa
sirodė ir pirmą dovaną gavo 
* ' \ a s h " . 

Kada Lietuva atsišaukė į A-
mer. lietuvius su L.L. paskola, 
kat. dr-jų Vienybė, išgirdusi, 
tuojaus suorganizavo komite
tą ir stojo darban pardavinė
ti tos paskolos bonus. Prie to 
darbo buvo kviestos ir taip va
dinamos tautiškos dr-jos, te-
čiau jos atsisakė. Viena kuo 
pa dargi išniekino Lietuvos 
valdžią pavadindama ją nie
kšų valdžia. Buvo kviestos 
prisidėti prie to darbo ir so-
eijalistiškos dr-jos, bet ir tos 
atsisakė. I r dabar visas pas
tangas deda, kad kaip, nors 
pakenkti L. L. Paskolai. 

Tečiati, nežiūrint to, Keno
shos L. L.-komitetas turi par
davės bonų už apie 20.000 dol. 

Kat. dr-jų Vienybė priėmė 
Liet. Misijos narį majorą I'. 
Žadeiki. Buvo ruošiama iškil-1 

mingas priėmimas siv vakarie
ne. Tečiau neįvyko, nes toks 
buvo paskelbta s laikraščiuose 
maršrutas, kad maj. Žadeiki s 
per aštuonias valandas turėjo 
apvažiuoti keturias kolonijas. 
Pasirodė, kad nebus laiko sve
čiui nė prie.stalo prisėsti, nė 
pasikalbėti su Kenoshos kolo
nijos lietuviais. Kenoshiečiams 
buvo duotas laikas tik pasąky 
t i : "Sve ikas" ir ' 'Sudiev." 
Tokiu būdu ir bonų mažai 
parduota. Kada svečias sakė 
prakalbą, publika buvo užsiin 
teresavus. Pabaigęs kalbėti 
tuojaus turėjo važiuoti kitur. 
Jis išėjo iš svetainės ir, publi
ka kartu. Visa kaltė tatne yra 
Ohicagos L. L. P. 
Komisijos. 

Kat. dr-jų Vienybė įstojo į 
A. L. R. K. Federaciją su vi
somis dr-jomis, išėmus šv. ()-
nos moterų dr-ją, kuri yra 
dar neįstojusi ir nežinia ko
kių priežasčių dėlei. Tikimasi, 
kad ir jis eis pėdomis tų ka
talikiškų draugijų, kurios jau 
įstojo. 

Dabar štai kokie pienai yra 
sudaryti kat. dr-jų Vienybės 
darbuotei. Pirmas, birže
lio 20 d. rengiamas trukšmin-
g a s u ž b a i o - i m a s p a i - < i a v i n t \ j i m o 
Liet. L. pask. bonų. Bus pra
kalbos su pamarginimais. An
tras, birželio 27 d. rengiamas 
piknikas Denabek mtškelyj. 
Pikniką rengia Vienybė su bo
nų pardavinėjimo stotini. Tre
čias, liepos 25 d. Vienybė pie
nuoja bendrą išvažiavimą visų 
katalikiškų draugijų į "Pide-
kxe" . Taigi kviečiamo^ yra 
visos dr-jo.s ir pavieniai dėties 
prie pirmo tokio išvažiavimo, 
nes išvažiavimas bus su pamar 
ginimais. Bus kviesta ka'.bė-
tojai, nuimtas viso išvažiavi
mo paveikslas. Bus duodama 
pietus ir vakarienė, taipgi 
daug kitų pamarginimų. 

V. Va—^čius, raštininkas. 

Maršruto 

dintojų jievardinsiu, kad neuž-
mti daug vietos laikraštyje, 
tik pasakysiu, kad visi akto
riai savo roles ge>ai atliko. 
Publika buvo patenkinta. 

(lyvnoįu taip-gi L. R. K. 
Rėmėjų dr-ja, kuri labai dar
buojasi. (Jegužčs 9 d. buvo 
įrengtas vakaras su prpgra-
ma Lietuvos pavargt Ii it nau
dai. Programa susidėjo iš 
vaidinimo, dialogų ir dekle-
maeijų. Vakaro vedėjas buvo 
J. Jasulevičius. " Pasikv lieji
mas Lietuvaitės su Paliokai-
t e " atliko M. Mansevičiutė ir 
A. Genčauskaitv. Deklemuvo 
p-1 ės Ona ir Morta Manse vi-
čiutės. "Kas Bai lys" atliko 
R. (Jenčauskaitė. P. (Jenčnus-
kas ir J . Bareišis. Po progra
mos buvo šokiai ir žaidimai. 
Muzikantai buvo iš Uaejno, 
kurie labai puikiai grojo. 

Turime sutverę ir L. L. 
P. Bonii stoties" komitetą, ku
ris yra gana darbštus. Visi 
dirba, kiek galėdami. Kur tik 
pasitikę kalbina kožną vieną 
lietuvį pirkti bonų. Negalima 
suprasti kame dalykas, kad 
laikraščiuose apie MiKvaukees 
stotį visai nieko nėra, tiktai 
\Vauwatosa, kur nėra stoties 
ir nedaug gyvena lietuvių,| ku
rių riįrpe ir stoties iždi
ninkas. Girdėjau, kad'Milwau-
kee yra pardavus bonų už' 
$3.240.00. Manau, kad stoties 
komitetas susipras ir tas klai
das atšauks. Daugelis pirku-
:ų bonus piksta ant komiteto 

už nepataisymą tos klaidos ir 
kad visą ant savęs ima. Klai
da yra L. L. P. bonų centre. 

Milwaukietis. 

WESTVILLE, ILL. 
_ — 

MILWAUK£E. WIS. 

Skaitydamas dienraštį ran
du daug korespondencijų iš 
įvairių lietuvių kolonijų. Bet 

I iš Milwaukees, galima sakyti. 

(Jegužės 30 d. via susituokė 
p. Moekus iš Ohicagos su p-lė 
P . Karaliūte. Sliubą davė kun. 
L." Brigmanas. Per sutuoktu
ves bažnyčioje giedojo choras 
ir solp A ve Maria p-lė A. Jur-
gutaitė. Ji žavejančiu balsu 
nevienam sužadino jausmus. 

Per Mišias trys pusbernio-
kai, rods 'atvažiavę iš Ohica
gos, bažnyčioje labai negražiai 
elgėsi. Kramtydami gumą, lig 
karvės atrajų, ir kaire ranka 
žegnodainies piktino kitus 
žmones. Jei ir daugiau tokių 
pasielgimų bus patėmyta, tai 
tokie išdykėliai bos išvary
ti iš bažnvčios. 

« 

Atvykus čia naujam vargo
nininkui tapo pataisyti var
gonai, kurie keli metai jau 
kaip sugedę stovėjo. Dabar 
kitoniški ir maloniau klausyti. 

Iki šiol buvau nuolatinė 
* * Draugo' ' korespondentė. Už
stojus vasarai ir atsiradus dar
žuose darbo, manau, negalėsiu 
toliau suteikti iš AVetvillės 
*/iiiiij. Tikiu, kad rasis kitas as 
niuo, kuris rašys koresponden
cijas " D r a u g u i " iš AVestvillės 
lietuvių darbuotės. w 

Mainierio Pati. 

Daugeflyj miestelių Darbo 
Biurai buvo uždaryti, nes ne
buvo reikalo jų užlaikyti. A-* 
merikos Legijono skyriai da
bar pasekmingai veda tą dar
bą. Suradimas darbo buvu
siems kareiviams dabar užima 
antrą vietą. Visos pastangos 

į yra dedamos gaut jiems pa
šaukimo laivinimą, arba pa
gelbėt jiems užbaigt reikalus 
su valdžia. 

Rytuose ir Naujoj Anglijoj 
atsiranda daugiau nedirbančių 
vyrų, negu kur kitur. Keturių 
savaičių skaitlinės šios dalies 
Suv. Valstijų rodo, jog 10,030 
vyrai užsirašė ir 7,088 buvo 
pristatyti prie darbo. 

Praeitos savaitės skaitlinės 
iš didžiausių miestų atrodo: 
New York užsirašė 1,973, prie 
darbo rjristatyta 1,235; Phila. 
užsirašė 322, prie darbo pris
tatyta 322; Bostone užsirašė 
430, prie darbo pristatyta 101; 
Pittsburgh užsirašė 233, prie 
darbo pristatyta .220; "Buffa-
Įo užsirašė 79, prie darbo pri
statyta 58. Washingtone už
sirašė 392, prie darbo prista
tyta 445; Harrisburgh, Pa. 
užsirašė 18, prie darbo pris
tatyta 16; VVorcester, Mass. 
užsirašė 21, prie darbo pris
tatyta 9; Syraeuse, N. Y. už
sirašė 45, prie darbo prista
tyta 33; Scranton, Pa. užsira
šė 30, prie darbo pristatyta 
23; Springfield, Mass. užsira
šė 32, prie darbo pristatyta 
30; AVilmington, Del. užsirašė 
35, prie darbo pristatyta 24. 

REKALAIU7L 
REIKALINGAS VARGONI 

NINKAS. 
Šv. Jurgio Parap. Chicago, UI. 

Tur būti geras vargoninin
kas ir praktikuojantis katali
kas. 
Klebonas Kun. M. L. Krušas, 

3230 Auburn Ave. 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams stovylas. 

Prityrimas nereikalingas. 
(Jera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

Mes' turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tą. Taippat moterims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms n vaikiftnš sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyru yra užkalti boxas ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir gera proga prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

^ 

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį svei
ku ir tvirtu. 

i 

73cfrrfewf 
EAGLEBRAND 

(CONDENSčD M ILK) 

Išrišo ši klausimą tūkstančių tūkstančiams moti
ni) bėgy j pereitu trijų ^entkarčių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagle Brand, negu ant kitų visų 
pritaisyt maistų sudėjus į vieną. 
Jeigu Jūsų pienas neatsako — jeigu kudikk neau
ga vogoj, verkja, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mus šiandien kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen- : 
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius. 
Kum rūpintis -apie užtektinumą cukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams? Eagle Brand, dėlei 
savo gerumo ir atsakantumo, paliuosuos jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus ir 
pienas, ^lėginkit jį su ryžių koše. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą.. Pažymėk no 
rimą, knygutę ir prisiųsle jį 
mums 6IANDIEN. 

Sis LabelLs ir Vardas 
yra J u m s Ci varanti ja 

— . 

KAR£S DEPARTAMENTO 
TARNYSTĖS IR INFORMA

CIJOS BIURO PRANE
ŠIMAS. 

Visuomei i iškas ištyrinėjimas 
kareivių užsi<''ini,nij padėjimo 
ka tik užbaigtas Lt. Pulkinin
ko Mattho\v C. Smith, virSi-

Susirinkimus nutarta laiky- kaip ir nesimato. Argi nėra muko Karės 

(j F E T R A T 1 S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATE- INS 'JRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda ^aivoftcrtos 

1 N O T A R I J U Š A S 
3249 So M J M Streel, Chicago IHinois 

1CLEPHONE BOULEVARD 611 

ti du kartu mėnesyje, t. y. 
utarninkų vakarais po pirmos 
ir po penkiolikto^ dienų. 

Per trumpa laiką kat. dr-jų 
Vienybė daug nuveikė. 

Taigi nors trumpai čia tuos 
nuveikimus pažymėsiu. 

Liepos 4 d., 1919 m., Keno
shos miesto buvo pakvie**'1 

visos tautos ir vietinės dir
btuvė- dalyvauti parodoje. 
Kas gražiau toje parodoje pa-

< 

t-

eia ant tiek prasilavinusių, 
kad jau nieko negalėtų para
šyti ir iš mūsų kolonijos dar
buotės. 

Gyvuoja ėia jaunimo Dailės 
ratelis, prie kurio priklauso 
gana skaitlingas jaunimo bū
relis. Ratelis rengia vakarus 
ir kitokias* pramogas. 

(legužės 15 d., š. m., čia bu
vo vakaras parapijos naudai. 
Vaidinta "Išeivis. ' ? Visų vai-

Departamento 
Tarnystės . i r Informacijos 
Biuro, rodo sumažinimą skait
linės buvusių kareivių ieško-
janėių darbo. Iš kitos pusės 
yra padidinamos skaitlinės 
vyrų, kuriems surasti darbai. 
1*01- keturias " savaites buvo 
užsirašė su įvairiomis įstaigo
mis per visą šalį 22,589 ka
reiviai ir jurininkai, iš tų 
19,170 buvo pristatyti prie 
darbo. . 

Oontinental Can Ctempany Inc. 
5411 West 65th Street 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės olarbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite, 

WESTERN FELT WORKS 
2115 Ogden Ave. 

22nd & Crawf ©Fd Ave. 

= •• • = • 

S. D. LAGMAtKZ 
Ltetuvya Graborius pafcaraauju. 

tuvė»e ko pigiausia. FUIkale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

231$ W. 23 PI. Chicago, UI 
TeL ONUri H M . 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažjstamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi; 
niiigus ant namu 
ir farmu už maža 
n u o š i m t i i r a p s a u 
goju namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
g e r i a u s i o s e k o m p a n i j o s e . A š t u r i u ' 
ant pardavimo daug namu naujų 
i r s e n u b r a n g i u i r p y g i ų m ū r i n i u 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais jtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos fąrmos yra Valstijose 
Wiseonsin Iv' Z':c\\~:v.:. 7*n"!el ne
praleiskite tos geros progos kad| 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te j mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
f armas. 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 5379 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiitfiii 

m. G. M. GLASER 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Ker tė 32-ro S t , Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VAtt^NDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan-
da vakare . 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i e t 
' Telefonas Yards 687 

• • 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS ( W . S V 

FARMOS _ HKESI 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmerial 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
ir mes turim Linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma pet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
r?< ir ernnrr t u r t i n a 'ietuvių ukinin-
«., ...„.» auvu utrpe tur im visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžiųų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų 'agentų kurie ae 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai p r i 
klauso mes turim tam tikslu nus-» 
kir ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $560 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

" • • ' = 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Bailio Oonsultatioo Burean, Inc. 
*5 So. Dcarborn St. Chicago. 

Roono 2M 

Sold evomvhete fey iurmfave demmm 
and deport department storas -

ENGLANDER SPRING BED CO. 
įįgvvYorh -BrooUyn - CHtaąįt 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Antradienis , birželio 8 d v 

Šv. Medardas 
Trečiadienis, birželio 9 d., 

Šv. Pr imas . 

PLĖŠIKAI PRADĖJO NEVA 
JUOKAIS. 

GEARY BUS TEISIAMAS% 

LIEPOS 6 D. 

Norėta byla at idėti toliaus. 

Pasekmėje jiems teko $500. 

Valgomų daiktų krautuvon 
707 East 63 gat., dienos motu 
in«\jo du jaunu vyru. Vienas 
iš jųdviejų tmvjo pintinę. 

" K l a u s y k " , atsiliepė vienas 
iš jų į krautuvės tvarkytoją, 
var tydamas rankoje bulvę, 
" š i t a bulvė nėra g e r a " . 

" N e m a t a u nieko bloga ši
toje bulvėje ," atsakė krautu
vininkas. 

" A r nematai, tamsta, kiek 
tai joje skylučių," * sakė atė
jūnas. 

"Visos bulvės yra su sky
lutėmis, ' ' prasijuokė krantuv-
ninkas. " J u k tai bulvių a-
kvs ." 

Vyrukas bulvę pavartė , tru
putį . pagalvojo ir įsidėjo ke-
lia* pintinėn. 

Kitas jo sėbras tuo tarpu 
dairėsi aplink lentynas, oida-
mas per krautuvę. Kraut u v-
ninkas pamanė tur įs prieš saT 

ve du doru " k o s t u m e i m " . 
N44Ka<tumeriu," priėjusiu 

prie krautuvės kasieriaiis lan
gelio, staiga išsitraukė revol
verius. Vienas iš jų krautuv-
ninkii tvarkytoja nuvarė už
pakaliniu kambarin, kitas pri
vertė kasierių atiduoti .visus 
pinigus. 

Pa imta daugiau $.">0O. 
Lauke tuo metu stovėjo t a r 

škėdamas automobilius. Plėši
ku išėjo laukan ir nuvažiavo. 

Teigėjas Crowe kriminalia n 
teisme jau apsidirbo su žmo
gžudžiui (lene Geary. Bylai 
pradžią paskyrė liepos (i die
ną. 

Oeary tuo nusprendimu ne
buvo patenkintas. J i s reikala
vo, kad bylos perkrat inėj imas 
butų prailgintas nors trijų mė
nesių laikotarpiui . 

Teėiaus atmestas jo reika
lavimas 

Apeinančią šeštadienį įvyks 
pirmasis išklausinėjimai. #!iio-
gžudis sakosi nekaltas. Mėgi
na užsiginti savo pikto darbo. 

CJrand jury a t idavė krimi
naliu teisman ir Griffiną, ku-

| rio namuose a t ras tas (ieary. 
Griffin kal t inamas už s-ėpiną 
piktadario. 

IŠ GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

A. L. R. K. Federacijos 
(Katalikų Vienybės bendro) 
Cliieagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus antradieny,], 
birželio 8 d., vakare , Dievo 
Apveizdos parap . svetainėj, 
Ohicago. Kviečiami į šį susi
rinkimą nevien atstovai be,i 
atstovės, l>et ir katalikai vei
kėjai ir veikėjos. 

Valdyba. 

I 
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EXTRA PROGA. 

BIZNIERIAMS. 
Pars iduoda '' D r a u g o ' ' mūrin is 

namas. Stovi geroje vietoje ant 
kampo So. Wood St, ir 46-th Str.;, 
arti lietuvių šv. Kryžiaus bažny
čios. Prie galo namo yra 2 garą-, 
ge, kuriuose gali tilpti 3 automo
biliai. _ 

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės šiuo adresu i 

PRANEŠIMAS. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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TVIRTAS KAIP ||0LĄ 

Paieškau Jono Galmino paeina iš 
Kauno Valdybos Tpynoa parapijos, 
žinau, kad yra Mainose, bet nežinau 
kur. 

Tviriu svarini reikalą, prašau atsi
šaukti po num. 

A. GILIS, 
3231 Emeraltl Avc. Chicnico. III. 

: 

y 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

——-ttjrf1 

L. D. S. Chicag-os Apskričio 
kuopoms. 

POLICIJA ATJJKO BAISIĄ 
KLAIDĄ. 

Nužudė firmos darbininke. 

Praei to šeštadienio vėlokai 
vakare policijai buvo praneš
ta, jog \Yindsor F u m i t u r e 
firmos ofisan, 1420 Carroll 
ave., įsilaužė plėšikai ir dar
buojasi suskaldyti geležinę 
spintų. , 

Šiandie, birželio 8 d., įvyks 
Lr. O. 8. Cliicagos Apskričio 
Veikiančios Komisijos susirin
kimas Šv. Antano parapijos 
svet., 7:30 vai. vak. 

Būtinai turi ateiiankvti vi-
sų kuopų atstovai, nes tur ime 
aptar t i svarbius reikalus. Ta ip 
pat reikės pasiimti ir parsi
vežti su savim/pikniko plaka
tai , nes jau bus gatavi . 

Valdyba. 

Paieškau puseseK-s I'ršulės Sumn-
karaltčs, paeina iš Suvalkų guberni
jos Vilkaviškio miesto, žinau, kad 
pirmiau gyveno Chicagoj. I.ai ji pati 
arba kas apie 'ją. Žino atsišaukite 
šiuo adresu: 

VRSri iE SUMAKARAITF, 
(po vyru Gricienė), 

732 W. 10 Str. Chicago, 111. 

Peoples Stock Yards State Bank g 
Kampas 47th ir Ashland Avenue • 

PERTRAUKIMAS PINIGŲ 
SIUNTIMO BELAISVIAMS 

SIBERIJON. 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda naujas verdamas pečius 
išpriežasties persikėlimo j apšildmus 
kambarius parsiduoda už pigią kainą, 
Atsišaukite po num. 3231 Emcrald 
Ave. ant trečiu lubų. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis Namas su 3 randomis ir 
krautuvė už prieinamą kainą, geroj 
bizniavoj apielinkėj. Atsišaukite: 

4533 S. Laflin Str. 

Paskutiniai rapor ta i nuo A 
Apie ta p o l i e m pamtorma- . *_., •» J • T- v. 

\ ,. . j menkos Raudonojo Kryžiaus 

DU PABĖGO IŠ VALSTIJI 
NIO KALĖJIMO. 

I š Jolieto kolėjimo pabėgo 
du kaliniu, Ar tbur J . McTvoy 
i r Tliomas Goldsberv abudu 
iš Chieagos. J iedu išpjovė lan
ge geležis antrajam aitgšte ir 
iš ten nusileido. Apsitaisė pa
vogtais iš kalėjimo viršininko 
kambarių civiliais drabužiais 
ir išdūmė. 

Apie ta nuotikį pranešta 
Cbicag;os policijai. 

MĖGINO PARDUOTI PO 
LICMONUI ŽIEDĄ. 

Bėganti policmonas pašovė. 

Detektivas Miller pašovė 
Josepb Buckley iš Cincinnati, 
buvusį jurininką. 

Buckley priėjo prie detekti-
vo, stovinčio šaligatvyje, ir 
pasiųlė jam už $100 deimanti
ni žiedą, vertės $1,000. 

Detektivas mėgino jį sulai
kyti . Tasai bėgti. Detektivas 
.vydamas jį ir pašovė. 

PER GRINDIS INĖJO 
KRAUTUVĖN. 

vo tos firmos panaktinis . 
Tuo metu kitam firmos -ofi

so kambaryj dirbo firmos au
ditorius Obaries C. Dietricb. 
J i s nieko nežinojo apie pašau
kimą policijos. 

Policija kuoveikiaus atpyš-
k ė j o . A u d i t o r i u s , p a t v a r k ę s 

darbą, rengėsi eiti namo. Ir 
jam pasitaikė tuo metu išeiti 
į prieangį, kuomet policija Ui* 
keriavo plėšikų. 

Prietamsoje vienas policmo
nas šovė į pasirodžiusį. » ie t -
richą. Tasai pavir to . 

Tuojaus susekta baisi klai
da.. Mirtinai pašautas audito
rius paimtas ligoninėn. Bet 
buvo pervėlu. 

Vežant jis m i r ė r Tuo tar
pu nurodomi plėšikai nesuim
ti. 

F i rma apgaili brangint iną) , 

atstovų, Vladivostoke, prane
ša, jog chaotiškas padėjimas 
Siberijoj visuomet eina aršyn. 
Dabart inis padėj imas pr ivers 
atšaukimą atstovų is Siberijos 
ir Amerikos Raudonasis Kry
žius bus pr ivers tas pertrailkt 
siuntimą, pinigij belaisviams 
nuo savo giminių i r draugų 
Amerikoj. 

Buvo manyta, jeigu Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Ko
misija apleis Siberija, jie ga
lės pavest darbą kitoms įstai
goms, bet visos įstaigos apleis 
Siberija dėlei viešpataujančių 
aplinkybių. 

LOTAS ANT PARDAVIMO 
Gary, Ind., savininkas greitai išva
žiuoja i Europą todėl pigiai parduo
siu, kaina Cash $600, ant ISmokes-
čio $700. Atsišaukite šiuo adresu: 

MR. V. STANIONIS, 
4616 S. tVestern Avc. Chicago, 111. 

PARSIDUODA 
Mūrinis Namas, 2 pagyvenimų 2 ir 
4 keturių, puikiai ištaisytas vanos ir 
tolletal. parsiduoda labai pigiai per 

savininką WM. VALKNTAS. 
3219 Lowc Ave. 

_ j ^ 

ANT PARDAVIMO. 
3 augščių mūrinis apartment namas 
ir krautuvė S. W. Kampas 6 3čios ir 
Campbell Avė. lotas 58x25. Steam 
heat moderniškas gerai statytas. Kai
na $80,000.00 su pirmų rąorgage 
fS5.000.00, ims ir antrą morgage. 

Agentams komisą. 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sal§ant "vyrai sto
vinti užpakali) bankos" ir vyrai turtingi ir su dicjelių biznio prity
rimu. 

•v 

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolieriu. 

: 

x 

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 

— — 
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UTESCH & SON, 
Exclusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

i n i m i i / • • 

savo darbininką. 

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU 
VOS. * 

Stanislovas Sipavičius, 

SUAREŠTUOTI TRYS KAU
RŲ VAGILIAI. 

Išnešta $25,000 vertės daiktų. 

Keli vagiliai išpjovė grin
dis iš rųsies -krautuvėn po 
num. 5622 YVest Chicago ave. 
ir išnešė $2.*),(KK) vertės įvai
rią ruhų. Matyt, paimti daik
tai nuvežta automobiliu. 

Tš Semco F u m i t u r e Compa-
ny, 6225 So. Ashland ave., pa
vogta apie 60 brangių kau-
rų. 

Policija suareštavo tris va
gilius — Michael Hunter , Tlio
mas Kavanaugh ir Riehard 
Covev 

J i e a t ras t i bekraunant kau
rus vežiman. Pasirodė, kad 
tame groby j buvo ir čia pa
minėtos krautuvės pavogtų 
kaurų. 

Evanstone plėšikai apvogė 
tris rezidencijas ir vienų val
gomiems daiktams krautuve. 
Paimta pinigais ir visokiais' 
daiktais 'Š300. 

TURKAI LIEPIA ANGLAMS 
EITI LAUKAN. 

Konstantinopolis, birž. 6. — 
Turk§i nacijonalistai pasiun
tė ultimatumų anglams Ismi-

Krautuvėje intaisyta p r i eVde , Anatolijoj. Pareikalavo, 
vagilius alarmo systema. Ne- 'kad anglai kuoveikiaus aplei-
galėdami tad jie ineiti per du- stų užimamus -jų pakraščius, 
ris i r langus, a t rado tinka- Visi Anatolijos pakraščiai, 
miąusiu daiktu išpjauti krau- išėmus Ismidla, y ra turkų na-
tuvės grindis. ici jonalistų užimti. 

jo žmona Alena ir duktė gy
venusieji p i rm k a r ė s Rygoje 
prašomi ats išaukti į " D r a u 
g o " Redakcijų (1800 W. 46th 
Str . Chicago, 111.). Turime ži
nių nuo jūsų giminaičio Vik
toro Dineikos iš Lietuvos. 

Petras Remeikis, 
paeinąs iš J u r b a r k o valšč. Ra
seinių apskričio tarnavęs A-
merikos kariuomenėje prašo
mas pats , arba kas apie jį ži
no, atsišaukti pas brolį Vincą 
Remeikį, šiuo adresu: Skirs
nemunės miestelis, Raseinių 
apskr. Lithuania. 

TUOJAUS PARSIDUODA. 
Lietuvių apgyyentoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti šv. Kazimiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(bungalow), 6 kambarių, "furnace" 
šildomas. Parduodamas prieinamq 
kainą. 

Atsišaukite pas savininką, 
J. COLBY, 

6935 S. Talman Avc. 

ANT PARDAVIMO 
poolruimis 6 Stalai geroj vietoj. At
sišaukite: * 

1800 W. S5th Street 
Telefonas McKinley 3912 

f DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motorų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexcl 2880 

MŪRINIS NAMAS 2 FLATU, 
i BARGENAS. PIRK DABAR. 

Justine Street arti 63-eios 5 ir 
6 kambariai, pečiaus šiluma; E-
lektra, aržuolio trimingas viduj, 
geros randos. Bargeno Itaina 
$7,000.00. 

Marshfield Ave. arti 67-tos 5 ir 
5 kambarių, 2 atskyrus Šilto van
dens šildymui pliantai, 5 metų se
numo Bargeno kaina $10,600. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Horg&u otreet 

CHICAGO, CLUMOĘS 
Telefoną* T i n k MSS 

f aiandon: — S lkl 11 U ryto; 
I po plotų iki t vak. Ifodėlto-
mii nuo I iki t vai. vakaro. 

Telephone: Yards 6492 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turtu patyrimą 
moterių ligos©; ru-
pestingal prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

Roekwell St. arti 63-čios 6 ir 6 
kambariai. Šilto vandens šilumą, 
aržiuola trimingas viduj; ugniavie 
tes, Bookcases, dubeltavas mūri
nis garadžius užpakali^. Marąuet-
te Manor apielinkėj. Geros randos 
Bargeno kaina $11,000. 

Visi arti bažnyčių, mokyklų, 
krautuvių karų. Cash ar ant išmo-
keseio. Turime ir daug kitokiij 
bargenų. Atsišaukite'į ofisą 

Patrick & Moreau Co. 
2607 W. 63rd Str. 

Arti Rockwell Str. Telefonas 
Prospąct 1327 

S255 So. Halsted St., 

'Telefonas Boulevard 9199 

DR, C KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, 111. 

VALANDOS: 9—f2 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

Resid. Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Tyrtfkų 
Talkų lr visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALAHDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Hedėliomls 10—19 d 
9/9/9/9>%%**v»^««v»«'9/t»«/9/»« 
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PINIGUS I LIETUVA SIŲSKITE 
Per 

European-American Bureau 
A. PETEATIS & CO., Vedėjai 

3249 S. fialsted Street. Chicago, Illinois. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais i r pr is ta to siun
tėjams kvitą su parašu gavusiu. 

Pinigai siunčiami pagal dienos kursą. 
+. Loivakartes parduoda ant LiepojaUs, Danzigo ir 
visų kitų portų. 

PADARO PASPORTUS: 
Biuras a t idary tas : nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utar-

ninkais, Ketvergais ir Subatomis, vakarais , iki 9 va
landos. Nedėlomis iki 3 po pietų. 

Chicago, III. K .% 
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PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS! 
KNYGA APIE TVERIMĄSI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto LADISLOVO 
NATKEVIČIAUS, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo užpuolikų 
(bolševikų, bermontininkų, vokiečių ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija-Kariuomenė. 

Knygoje pjaeiai aprašoma pirmo* dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Knygoje yra arti 
100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvos prezidento A. Smetonos, Ministerių Pir
mininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, 
pėstininkų ir tt.) Lietuvos Armijos. Ne vienas čia gali ukikti ir savo Brolių, sūnų ar pažįsta
mų Lietuvos bernelių-kareivėlių paveikslus. 

Prie knygoje yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų gu gaidomis. 
"Lietuvos Kariuomenė" yra puikiai išleista ir didejio formato. 
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yrą labai mažai atepausta ir jau baigiama išpar

duoti. 

Poperos viršeliais kaštuoja $2.00 
Gražiais odos apdarais 300 

Agentams duodame didelį rabatą. 
Pinigus su užsakyma|s siųskite šiuo adresu: 

Lithuanian Development Corporation 
294 8th Avenue, x New York City. 
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