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Lenkai Kreipiasi i 
Bolševikus Taikos

IJ REPUBLIKONU KON
VENCIJOS.

Lietuvos Seimas Priėmė

Negali įvykinti savo im
įiVAAjuuavuuii Unt>iiĮ

GANA JIEMS UŽKARTAVI-; 
MŲ SVETIMŲ TERITORIJŲ
. . ________
Lenkai įsitikino, kad perdaug Į 

pasigamino priešų.

BOLŠEVIKAI ARČIAU • 
‘ KIJEVO.

Truškinamos lenku linijos.

METAI-VOL V. No. 138

Iš Nelaimingos Rusijos

Varsa va, birž. II. — Vietos 
lenkiški laikraščiai praneša, 
jog tūHlin diėiiūuii.s lA-ukijos 
vyriausybė pasiusianti bolševi
kams notą su pnsiųlyinu tai
kini ies

l’a.didymo 
pasiusiąs ministeris pirminin
kas Skulski. Ix*nkų seimo Iv-

» notą Maskvon 
lini’eris pirminin-

Londonas, birž. 11. — Sulig 
dficijalio iš Maskvos bolševi
kų pranešimo, bolševikų ka
riuomenė atsiduria vis arčiau 
ir arčiau Kijc.vn.

Pranešimo sakoma:
“Mūšų kariuomenė, veikian

čioji dešinių ja tu ujm'*s Dniepro 
šone, priešininkę atbloškė 
atgal ant Kijevo, ant Kijevo-I • • ____ r,. • a • • <111* tvijt U111 I

iŠ ™"! , *• ’kL » ' Koro.ta.0 K<'le«..k..li<..

taika. Nes nei vtauun iŠ iu- . pasivarėme
pirmyn jšilgni kaiflojo šono 
upės Disnos. Thrašča apskri- 
tVj, pietvaknruose nuo Kije
vo. mes sutruškinomi* prieši
ninko stiprų pnsilaikymą ir 
užėmėm Biclaja Cierkov. 
Priešui!ūkas pasprūdo į šiau
rius.”

Toliaus bolševikai praneša, 
jog jų raitnrijn sulaužusi 
lenkų .liniją Benličevo ir Ži- 
totniro apylinkėse. Gi Bobru- 
isko šone bolševikai pasiekę 
Berezinos uj»ę.

Sulig žinių iš Maskvos, bol- 
ševikams su žygiais vyksta 
ir K rime prieš gen. Vrungelio 
kariuomenę.

Pilsudskį kuovc.ikiaus daryfi ■ 
taikų. Nes nei vienam iš jų? 
dviejų nepavyko su sugalvo
ta savo politika užkariauti, 
svetimas teritorijas ir prųplės- 
ti U’nkijos rubežius. Ir toles
nis kariavimas gali duo
ti lenkams labai luiirių ne
laimių.

Seimas tarėjo nepaprastą
jį susirinkimą. Buvo aptaria
ma vyriausyliės vinlamoji po
litika. įsitikinta, kad vyriausy
bė v<*Ua šalį pragaištin. Nes 
iš kabineto jau jiasitraukė 
trys liaudies partijos miniate-* 
riai. Jie nesutiko su Skulskio 
ir Pilsudskio veikimu.

Lenkuose jau įvyksta pra
džia nesoti kiniams.

Birželio 10 <1. republikonu 
partijos konvencijos sesiją at
idarė su malda Jo Eminenci
ja kardinolas (Jibbons.

Tas įvyko 11:20 pinu pu
siaudienio.

Kardinolą į Coliseumą eks- 
kortavo policijos viršininkas 

lUnrrib ’ ’

l vyresniaisiais. Personaliais 
kardinolui sargais buvo Ed- 
uard Hines ir I). F. Kelly.

Po ph*tų sesijoje buvo skai
toma ir priimta jMirtijos plat
forma. Kuone visa platforma 
pašvęsta nupeikimui demokra
tų administracijos ir ĮMistato- 
mi respublikonų partijos su
manymai ir reikalavimai.

Platforma karčiai paliečia 
ateivius. Reikalaujama dides
nis jų suvaržymas, sumano
mu kas metai visoj šalyj re
gistruoti visus svetimšalius, 
kol tie nepaliks, piliečiai.

Daug* nukalltaiua apie viso
kius gyvuosius šalies reika
lus, ypač apie papiginimą pra
gyvenimo.

REZIGNAVO UNGARIJOS 
KABINETAS.

Laikiną Konstituciją RUSŲ MOKYKLOSE TIK 
BOLŠEVIKIZMO MOKOMA.

Paskutine Chicagos Vyskupijos
■ Jubiliejaus Diena

Ministeriai pasitraukė dėl 
ronstų veikimo.

—L------
Vienna. birž. 11. — Ungari- 

jos ministerių kabinetas, ku- 
'riam pirmininkavo Semeden, 
kurs buvo jiodraug ir viduji
nių reikalų ministerių, atsis- 

jtatvdino, anot gautų žinių 
iš Budajiesto.

Atsistatydinimo priežastis 
paduodama ta, buk Ungarijo- 
je pakilęs terorizmas, kurio 
ministeriai neišgalj panaikin
ti. .

Ministerių kabinetas veikė 
pradėjus praeito kovo 14 d.

te

38,000 VAIKŲ DALYVAVO
TftKTr.MV.JF.

Žiūrėtojai negalėjo atsižiūrėti.

Birželio 10 d. buvo paskuti
nė Chicagos vyskupijos <lei-l 
mantinio ir Arkivyskupo si
dabrinio jubiliejaus diena.

įvyko 36,000 parapijų mo-, 
kyklų vaikų parudavimus su 
ypatingai parėflytais vcži-Į 
mais, atvaizdinančiais jvairiusT 
iš Katalikų Bažnyčios ir Chi- 
rugos vyskupijos istorijos vai-1 
zdus.

Daugiau trijų valandų iiž 
ėmė, kol jmęodavinia,* praėjo 
pro spoeijaliai fmdirbdintas pn 
gurbos pagrindas, kur buvoi 
kuniinolas Giblions, Arlci\*ys- 
ku{>ax jubiliantas ir daugelis

kitos augštosios dvasiški jos.
Pnrpdiįvimas prasidėjo nuo 

i Municipnl I’ier ir pasibaigė 
■ ties Lincoln parku. Tenni iš- 
] kilmės pasibtflgė. •

Iškilmėse dalyvavo ir lietu
vių jvinipijų mokyklų vaikai. 
Turėjo dailiai papuoštus ve
žimus.

Apie 100,000 žmonių gėrėjo
si vaikų iškilmėmis.

“Didžiai nuostabus mėgi
nys”, pasakė kardinolas Gi- 
bbons į musų Arkįvyskujių. 
“Tikras garbingumas. Reikia 
jMisveikiuli Jumis^kaip ir tuos 
vaikus ųž tokias Įstabias iš
kilmes, kokių esu liudinin
ką.-*.”

ITALIJOS KARALIUS UŽ
IMTAS KABINETU.

Rymas, birž. 11. —; Patsai 
karalius pradėjo rūpintis* pa
dėtimi ministerių kabineto, u- 
pie kurį ministeris pirminin
kas parlamentui pranešė, jog 
jis atsistatydinąs.

Kandius vakar į savo ru- 
mus buvo pasikvietę* buvusį 
ministerį pirmininkų Tittoni, 
ž«*mdiv į/i vAioeiiią, ir
buvnsj ministerį pirmininką 
Oriam Io.

Su nbiem jis diskusavo apie 
ministerių kabineto jMidėjimų.

ALBANAI ĮVEIKIA 
ITALUS

ORAS
BUS SUVARŽYTAS VAR 

TOJIMAS CUKRAUS.
• -* •

Paima nelaisvėn būrį italę.

Prezidentą Rinks Steigiamasis 
Seimas

WANH1NGT1 lN. hirL 1<>.— Lietoms M*-tnwbė
įuvų sesum ią kilus lagcniuru) uiicijidę iš Kauno knhlvg- 
rantų: -

Steigiamasis Seimas priėmė laikinąją konstituciją, štai 
svarbiausieji posmai:

Lietuvos valstybė demokratinė respublika. Steigiamasis Sęi 
mas suverenines Lietuvos galios išreiškėjas. Seimas leidžia 
įstatymus, ratifikuoja sutartis su kitomis valstybėmis, 
tvirtina biudžetą, prižiūri įstatymų vykdimnią.

Vykdomoji (pildomoji) valdžia — prezidentas, ministerių 
kabinetas. Prezidentą renka Steigiamasis Seimas. Preziden 
tas kviečia ministerių pirmininką.

Respublika turi bausmes dovanojimo teisę. Ligi preziden 
tas išrinktas, io pareigas eina Seimo pirmininkas. Ministerių 
kabinėta* išvieno dirba ir atsako prieš Seimą, šiam išreiškus 
nepasitenkinimą atsistatydina.

Lietuvos respublikos piliečiai be skirtumo lyties, tauty
bės. tikybos yra lygus prieš įstatymus. Luomų titulų nėra. 
Visiems piliečiams duodama asmens, buto, korespondencijos 
neliečiamybė. Tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susi 
rinkimų, draugijų laisvė. •

Mirties bausmė naikinama.

ANGLIJOS KAREIVIAI KE
LIA MAIŠTUS.

Bonar Law mėgina užginti.

Londonas,, birž. 11. — Iš, 
Maskvos pranešta. jog Persi-1 
jus mieste Resht, už 16 mylių 
į piet rytus nno Enzeli, suorga-1 
nizuota persų provizijomilė 
>aldžin. Jai vadovauja revo- 
liueijonierius Mirza Kutcliuk.

Anglijos indėnų kariuomenė 
ten. buvo atsisakiusi kovoti 
prieš revoliiK-ijonierius. Taigi 
ji iš Beakto pasiųsta Bagda- 
dan. Be to. dalis indėnų karei
vių perėjusi revoliurijonierių 
pusėn.

Vyriausyls-s ntstovns parla
mente, Andreu* Bonar Law, 
pranešt*, jog tos iš Maskvos <•- 
nios nesutinkančios su teisy
be.

Naikinamos krikščionių 
bažnyčios.

tml nėra

i.

yra pa-

PAIMTI VISŲ ŽMONIŲ 
PIRŠTO ANTSPAUDAS.

To nori policijos viršininkai.

Detroit, Mich.. birž. 11. — 
(’’in internacijonn linui.policijos 
viršininku sąjungos suvažinvi- 
iiip suniniĄtn įvesti nanjnny- 
hę Suv. Valstijose.

Būtent, sumanyta pravesti 
federali įstatymą, sulig kurio
visi šalies gyventojai privers
tinai jiolicijinoi valdžiai turė
ti; paduoti savo rankų nykščių 
antspaudas. knip kad šiandie 
daroma su kriminalistais ir 
šios šalies*jurininkais.

į •

Kiek jam yra žinoma, R<*<h- 
ite buvęs neskaitlingas ang’ų 
garnizonas, kurs atšaukta** ’< 1 
visai kitų aplinkybių.

BIRŽELIO 11.1920.

Uiucogu ir pncitucMiai. — 
ftiatidic ir ryloj gružus oras, 
šilu. c

Vairi* * fji in *»*»«* pers t tirui
buvo 93 laipsniai.

Saulė tftca 4:K. kidžum 7 fi5.
Mrnuh< pateka 1:11 )k> pttsUa-

New York. birž. 11. — Bir
želio 21 <t visoj šalyj Ims |- 
vertas suvaržymas vartoti 
cukrų lygiai kaip karės metu. 
Suvaržymas pirmiausia jmlies 
vienbučius ir restoranas.

Apie tų čia paskelbė gene- 
ralio šalies prokuroro asisten
tas Ariniu.

Londonas, birž. 11. — Pen
kiolika tūkstančių albanų su
kilėlių užpuolė Dunkati tiltų 
ant Voysna upės ir paėmė ne
laisvėn būrį italų šaulių, pa
sak žinių iš Rymo.

Telefonų ir telegrafų linijos 
jierkirstos. Susimainyta šaudy 
nmi*. Italų ksriuonvnc or
ganizuojama atimti ndaisvips.

I. 
t 4

PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS W.8.8).

THINGS THAT NEVER HAPPEK
By GENE BYRMEs

kiekvienam atskiriam atsitiki- 
1 me.

Panaikinti visi advokatai.
Kadangi Kijevo universi

tetą vesti trūksta reikalingų 
lėšų, tnd ir kiti skyriai nžda-

Berlyn&s, birž. 11. (Rašo ryta. Nėra pinigų, 
angį. Inikraščių korospondon- • »‘‘i profesorių, 
tas). — Rusijos br»15r»vilm m’ Knip žirnmin, 
uzia yjMiiingų svarl1T*alkrei]M< Rusijos gyventojus
į apšvietimą. Kadangi Rusi- dalinę į tris skyrius, l’roti- 
joje labai didelis nuošimtis niai darbininkai (katrie dirba 
bemokslių, tai mokyklų pla-, protu, tv. profesoriai ir kiti 
tus steigimas būtinai reika- mokslininkai) padėti antran 
liūgas. skyriun. Pirmąjin skyriun in-

Bet bolševikams nerupi ti- ••*"» rankų darbo darbininkai, 
kroji žmonių apšrieta. tik Gi trečiąjin buržujai ir vi- 
nuosavios socijalistinės parti- w‘kie, 
jos reikalai. Todėl jie steigia 
mokvkhui. juiremtoK vientik 
liolševikmiais ] 
seniau rnsų mokyklose buvo 
[Mibiikonia caroslavijos dva
sia, taip šiandie holševikizino

.dvasia.
I Bolševikizmns Rusijoje nuo 
buvusios caroslavijos mažai 
kbo skiriasi šiandie. Gal tik 
tuo. knd carų laikais mokyklo
se daugiau Imdavo drausmės. 
Bolševikinėse mokyklose vieš
patauja pilnas mokinių pnlai- 
dumas.
Bolševikinėse mokyklose mo- 

kiuiai suorganizuoti į sovie
tus. Tas mokyklas dažnai ap- lonij8 
lanko valdžios paskirti ins- 
jiektoriai. Pinnnsis tų ins
pektorių vaikams statomas 
klausimas yra:

“Ar myli savo mokytoją f i 
Atmink, jei nemyli, tavo so
vietas jį guli pamainyti ki
tu.”

Bolševikizmas — principijalis 
daiktas.

Bolševikų mokyklų progra
ma stropiai ajidirbta. Jon in- 
eina ir labai gorų daiktų, kaip 
mokinimas rankų durim.

Bet reikia žinoti, kad tie 
visi gerieji daiktai gnli pil
nai apsieiti ir be Imlševikiz- 
mo. Kitose šalvm* mokyklos 
puikini tarpsta, turi pasek- 
mingumo, kuomet j jas nejve- 
liama jokia 
ir intaka.

'Teko Imt 
ilgas laikas 
vikni. Tenai jie buvo įsteigę 
61 pradinę mokyklą.

Knip sakėme, geras daiktas 
butu riisnois tou mokykit*". 
Tik didžiausia nelaimė fa, kad 
tose mokyklon* pirmiausių 
vietą užima Imlševikizmo 
mokslas. RimIos, ką Igmdra 
galėtų turėti mokykla su ko
kia nors politikine jiartija. 
Bolševikams partija — (ai 
svarbiausias daiktas.

Bolševikai buvo sumanę į 
mokyklas įvesti priverstiną 
mokinių militarinį lavinimą. 
Bet nepavyko su tuo suinany 
mu.

Nėra teisų mokyklų.

Kij**vo imiv<‘rsitetą Imlševi- 
kai |x*r<biug nepalietė ir savo
tiškai neperdirbo. Tik panai
kino teisių skyrių ir visas ki
tus teisių mokyklas.

NJes bolševikai nepripažįsta 
jokių kitų teisių arba įstaty
mų, kaip tik savo revoliuci- 
joninių teismų nusprendimus

buržujai ir vi- 
, sulig bolševikų, veltė

džiai.
Antrąjain žmonių skyriui 

principais. Knip skiriama daug mažiau maisto,

I>ašal i nė politika

Zitomieriuje, kur 
viešpatavo bolše-

, kaip pirmą jam. Tad daugelis 
rusų mokslininkų pamota 
profesijas ir imasi kokio-nors 
rankų darini, kad gauti dau
ginu maisto. Taip ir nyksta 
rusų kultūra.

Naikina visas religija*.

Bolševikai su didžiausiu į- 
nirtimu kovoja prieš visas 
religijas. Kur yrn galima, jie 
naikina pravoslavų cerkves ir 
katalikų' Imžnyčias. Kur nega
lima to padaryti, jie cerkves 

i arba liažnyčias apdeda augš- 
i mokosi imis. Mokestis 

privalo sumokėti jMirnpijonys.
Pravoslavų šventikus ir ka- 

I tulikų kunigus persekioja. 
Juos areštuoja ir pristato 

Įdirbti sunkiausius ir bjau
riausius darinis.

Yjhič jiems vyksta naikinti 
I krikščionių šventvietes ir 
persekioti dvasiškius mies
tuose.

Miesteliuose ir sodžiuose 
taip nėra. Jei tenai jiasitaiko 
jiems suimti kokį šventiką, 
tuojaus ginkluojasi ir pakyla 
prieš liolševikuM valstiečiai. 
Jie valstiečių pakilimų laitai 
bijo. Tad kuone visuomet iš
leidžia suimtus dvasiškius rei
kalaujant valstiečiams.

Kažkodėl bolševikai ligšiol 
proteguoja žydų rabinus. Ši
tiems darbuose nekliudo. Bet 
turtingieji žydai neturi jo
kios malonės liolševikuose.

Tokia Imlšcvikų tvarka Ru
sijoje, suprantama. Imisiai vi
sų nepakenčiama. Ir todėl ne
lemta bolševikams ilgai gy
vuoti.

I

I

NEKUOMET TAIP NĖRA.
žinomas milijonierius pasakęs: Turiu jau užtektinai susi- 

taupęs pinigų, tad ir gazolinai kainų papiginsiu.

Atlantic City, N. J. birž. 11. 
— l’ž kokios pusės mylios nuo 
krašto čia ok<*ane pražuvo pa
sižymėjęs lakūnas H ūgli Gor- 
don Cnmpliell iš Now Yorko, 
kuomet su lėktuvu iš 300 pėdų 
augštumos krito į vandenį. Ne
surastas jo lavonas.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigą ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 10 d. buvo .tokiu sulig Mer- 
chanu Luan & Trusl Co.:

Anglijos sterlingų svarui $3.94 
Ln-iuviis iūū auksinų 
Vokietijas 100 markių
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos ui 1 dolicrj 
.Šveicarijos ui 1 dolicrj
Italijos už 1 dol.

2_b’»
2.65

.67 
13 fr. 05 
5 tr. 50 
17 L 50
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DlKNKATnS

“DRAUGAS1’
Kiną kasdien# tfekyrua n<x>61dlcalaa. 

rilENl'MgKATOS KAINAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:

Mi'UOLI ..................................  **.00
>*... kimi

•5 00
3.00

PUf-cl Mėty aa,-*.-aA
BTV. VALST.

Metam* ..
lbiscl Metų

Ib-cnumerata mokami Ūkai no. I Al
ku akoitom nuo utairaAyrao dlonoa 
Bo nu?* Naujų Motų. Norint permai
nyti adresų vluda reikia prlalųatl ir 
*ena» adreoiu. Finišai scrtau»l» alų- 
•tl Urerknnt krasojo ar eiprca* "Mo- 
ney Order** arba jdodont pinigui j 
rcfUtruvtą lillką.

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

Telefoną* McKInlcy 0114

rašiusios prie Akademijos Rė
mėjų draugijos, tos platina 
mergaičių apšviotą, nelyginant 
mokytojos.

Nedėlioję 13 birželio Chica
goje bus pirmasis Rėmėjų 
Draugijos seimas. Delegates 
nuoširdžiai priims šv. Kazi
miero Seserys. Delegatėms 
vienuolynas rengia netik dva
sios pokylį, bet ir pietus, kad 
kūnas nenusilpnėtų. Vienuo
lyno ir apielinkėje sveikas,gry
nas oras ir gražus reginiai. 
Kituose seimuose žmonės 
vargstu, o čia seimas virs 
silinksniinimu.

— - - --------------- -- ■ ■R'V-------

Religija ir Socijalizmas ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

nu-
pa-

Meksika, Religija ir 
Amerika.

Akademijos Remėjp 
Draugija.

Amerikos lietuviai teturi tik 
vieną savo akademiją mer
gaitėms auklėti, būtent fiv. 
Kuzimiero Akademiją Chica
goje 2G01 W. Manpiette Blvd., 
tiesiog sakant, šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne. Kaip kita
tautės šviesuolės moterys tel
kiasi krūvon upie mergaiėių 
auklėjimo įstaigas, taip ir lie
tuvės Chięagoje susiorganiza
vo į Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugiją.

Ji jaunu, nes užsimezgė pa- 
vasurije 1919 metų, bet neži
nome veiklesnės už ją mus mo
terų organizacijos. Chicagoje 
jau kiekvienoje kolonijoje yru 
susidaręs Rėmėjų skyrius. To
kių skyrių čionai yru netoli 
dešimties.

Kitų miestų moterys taip-gi 
supranta apšvietus reikalą. 
Jeigu moterys nori lygių tei
sių su Vyrais, lai turi rūpin
tis, kud moteriškoji jaunuome
nė ir mokslu butų nemenkesnė 
už vyriškąją jaunuomenę. Tą 
suprasdamos Detroil’o mote
rys įsikūrė didelį Rėmėjų sky
rių. PhiJudolphia nepasiliko 
užpakalije kitų. Net tulymame 
Cambridge, Mass. susiduri- 
veiklus Akademijos rėmėjų 
skyrius.

šičia C’hicugoje veikliausi 
yra pirmasis ir unt rasis sky
riai. Pirmasis Šv. Kryžiaus 
parapijoje Toun of laike, 
antrasis Hv. Jurgiu parapijoje 
Bridgeporte. Pu šutiniu laiku 
antrasis, turbut, pralenkė pir
mąjį surengdamus puikų kuli 
certą su k°*uedijčlės lošimu. 
Pirmojo skyriaus darbštumas 
pasirodo ypulingai Centru su
manymų vykiniuiv.

Nežinių kudel šitanu* gra- 
. šiame darbe nedalyvauja nr- 

tymųjų Chicagos apieiiukių 
motery*, kaip anų \Vaukegaii, 
Gary Ind., Bockfurd ir t. t. 
Gal čia šiek tiek kaltas luik- 
rašėių tylėjimas apie šitą gra
žią ir gerą apšvietus draugi
ją. laiikrašiiui, tiesa, paminė
davo puikini pasisekusius tos 
orgunizacijns vukurus, kaip a- 
na "Vakarienbučiu” lošimus, 
purninėdavu iiičnesiiiius an
tro susirinkimus, liet nepridė
davo paraginimų nuo savęs. 
Tą apsileidimą ne rs dabar 
Šiek tiek atitaisome.

Rgv išvadžiojimą nėra ką 
rašyti. Jug nei reikalo nėra 
lietuvėms prirodinėti, kad mer 
gaitėim* ajišviela yra reikalin  ̂
gn kaip žuvims vanduo. Jug 
lietuvės ir be mus -supranta, 
kad be augesniųjų moterų pri- 

' bidėjimo ninžesiiesilis neleng- 
jrn bus pervesti per reikalin
gus mokslus. Kurios yra priri-

nes 
yra 
Jie
1N»-

surv-

Mck- 
nori

Nabušninkui Caranza’i pre
zidentaujant Meksikoje 1917 
m. tajHj priimtas 130 posmas 
Konstitucijos, sulig kurio Me
ksikoje nevalia būti nei kokio 
tikėjimo dvasiškiais nei vie
nam žmogui, kuris nėra gimęs 
Meksikoje. Tekis dvasiškis no 
turi teisės nei viešai nei pri
vačiai kritikuoti ]Mimatines 
Meksikos teises nei valdžią ar 
ha valdininkus nei apskritai 
nei paskvriuiu. Taip jmt. kon
stitucijoje pasakyta, knd tikė- 
jiminiems laikraščiams nevalia 
rašyti apie tautos politikos 
dalykus, nei skelbti žinią npie 
valdininkų privatinius ui* vie
šus veiksmus, turinčius 
šį su viešais reikalais.

Revoliucijai laimėjus 
sikoje naujoji valdžia
gauti Suvienytų Valstijų pri
pažinimą. Prieš tą pripažini
mą suteiksiant Suvienytų Val
stijų Senatas tyrinėja Meksi
kos dalykus. Iš užrubežinių 
dalykų komisijos yra i- Mirta 
Meksikos dalykų koinisijėiė. 
Jos pirmininkas yra senut <- 
rius Fali iš New Mexico.

Ta komisijėlė projektuoja, 
kad naujoji Meksikos vald/j'i 
nebūtų pripažinta, kol tojo ša
lį je neims viešpatauti laisvė 
religijoms. 130-tasis k mstitu- 
eijoB straipsnis apie dvasi'e 
kiją, mokyklas ir laikraščius 
neturi Imti'pildomas amerikie
čiam*. 'Tat reiškia, kad tikė- 
jiminiai Amerikiečių laikraš
čiai išeinantieji Meksikoje ga
li rašyti apie Meksikos valdžią 
ir ją kritikuoti, kad Amerikie
čiai gali būti Meksikoje tikė
jimo .-kelbėjai.s ir viešai bei 
privačiai išreikšti savo < uo- 
monę apie viešuosius, kad ir 
politikos reikalus.

Lengva suprasti, kud 130-tu 
sis Meksikos konstitucijos pa
ragrafas kaip tik ir buvo krei
piamus daugiausiai prieš A- 
merikų. Jeigu dabar negalima 
bus to juiragrul'o uždėti ant 
amerikiečių, tui visas . para
grafas neteks reikšmės.

Vis-gi guna keistas dalykas, 
kud šalije, kuri vadinasi civi
lizuotu, dvidešimtame atužije 
buvo išleistas įstatus vienai 
laikruščių rusini draudžiantis 
kritikuoti valdžią ir vuldinin- 
kus.

Meksikoje dnr yru įstaty
mas, knd dvasiškiams ncvnlin 
gauti mirusių to paties tikėji
mo dvusiškių palikimus testa
mentu. Nuo pusauliečių dva
siškiai gali gauti reglamenti
nio jialikimo tik tuda, kada 
mirusieji yra buvę jų giminės. 
Amerika reikalauja, kad šitas 
paragrafas (sec. 2, art. 27) 
neliestų vyskupų rezidencijas, 
klebonijas, seuūunrijas, naš
laičių prieglauda?, kologijales 
ar šiaip tikėjimiues mokyklas 
ir įstaigas, priklausančias i 
amerikiečiams.
Kada šitie reikalavimai taps - 

išpildyti, tada bepig bus Mėk- ; 
sikoje Amerikos misijono- 
rinm>, nes vietinių katalikiš- j

i

Laikraščiai rašinėja ir daž
nai kartoju, kuri įvairių dip
lomatų yra dedamos pastan
gos, kad karė išnyktų ir dau
giau nevargintų žmonijos. Ar 
tai įvyks! Kada!'—! — Go
dumas stovi skersai kelią 
šventai ramybei. Žmonija ne-’ 
išrodo, kad siektų perdaug 
prie''ramybės. Kerštingi jaus
mai aštrinami.

Gal apsistos kruvina karė ir 
tai abejotina, bet už tat prie
šai stovi kita karė — gilių 
įsitikinimų ir jų neapykantos.

Tikinčioji žmonijos dalis ir 
žymi dalis indifirentų mato 
religijoje ir doroje pamatų 
Žmonijos gerovės ir {Milaimos, 
valstybės stiprumo ir ]iatrijo- 
tizmo tikrumo. Be to, tikintie
ji religijoje ir doroje muito 
augštesnę savo gerovę, 
amžiną. Tie įsitikinimai 
uopuprasUii gilus, biipiųs. 
nesiduos greitai ir lengvai
naikinti, kaip to trokšta soci- 
jalizmas ir laisvamanija — 
masonai.

Socijalizmas, ar jis įvyktų 
bolševikizmo išvaizdoje, ar 
socijaldemokratų, ar soči jai— 
liaudininkų, tai vis tiek: jie 
visi vienodai žiuri į tikėjimą: 
jie religijai neturi kito veliji
mo. kaip mirtis, ir kitokios 
vietos kaip kapai. Socijnliz- 
mas smarkini kovoja su ka
pitalizmu, bot da smarkiau 
su religija.

fttai socijalistų viešpatijoje 
— Ri A i joje kas daroma su re
ligija ir su visu kuo, kas su ja 
rišasi. Iš laikraščių sužinoma, 
knd Maskvoje prieš 1 verkus 
Dievo Motinos koplyčią val
džios paliepimu yra prikaltas 
didelėmis raidiMiiis padirbtas 
parašas: “Religija tai opiom 
(nuodai) žmonėms.” Valdiš
kuose skelbimuose nuolatos 
jiažyminia: "Nėra Dievo, nė 
prigimties.”

Rusijoje, dabar netik moky
klose, bet ir cerkvėse uždraus
ta vaikai mokyti tikybos. Do- 
resnieji ir veiklesnieji pravos
lavų dvasiškiai sugrusti į ka
lėjimus. Prie ligonių kalėji
muose ir ligoninėse neprilei- 
džiuiui dvasiškiai aprūpinti 
ligonių dvasios reikalų. Cerk
vės įvairiose vietose pavers
tos sandeliais. Sakoma, kad 
visiems, kurie ima vien civilį 
šliubą. tiems duodamos dova
nus. Todėl atsiranda tokių, 
knd po kelias eiles ima šliu- 
bą. Tokiu budu bedievybė ir 
ištvirkimus plačia srove eina 
j Rusijos gyventojų vidų ir ės

kios dvasios. Jei taip, tai bai
sus apsirink imas. Kolai mato, 
kad tikinčioji visuomenė stip
ri, jie sukandę dantis ir su*- 
pattdę širdis laiko, kad tiktai 
nepraplinptų viso neapykanta, 
kokia ten susirinkus tu
no. Nežiūrint viso atsargumo, 
kartais išsiveržia ta neapykun- 
ta tai vienokiu, tai kitokiu bu
do. Tai darydami dangstosi 
žmonių gerovė* skraiste, pui
kiausiais norais “paliuosuoti 
dvasiški ją nuo politikos ir 
duoti veikti religijos reika
lams.” Galima laukti, kad ne
kuria socijalistų laikraščiai 
pusistengs veiibnainingdi nu
duoti net savo prielankumą 
religijai ir dvasiški jai, kad 
suvadžiojus didesnį skaitlių 
tikinčių, bot mažai mąstan
čių ir silpnai susipratusių dar
bininkų. Kaip čia senai "Chi- 

įt ugiškėn "Nuujienos“ iškilmių 
gai gynė kunigu-. ‘‘Jie esu 
piliečiai ir neteisinga butų, 
kati jie įstatymu butų nepri- 
leidžiuuii užsiimti valdiškas 
vietas.” Vo to iškilmingo iš
sireiškimo seka eilių eilės 
straipsnių, kuriuose agituoja
ma prieš kunigus, kurie pa
sekmingai ir naudingai dar
bavosi ir darbuojasi tiek vi
suomenės, tiek politikos dir
voje.

Štai ir matoma dviveidė 
socijal-demokratų politika. 
Niekaip negali atlaikyti tos 
neapykantos, kuri, kaip vulku 
ne. nuolatos kunkuliuoja .jų 
širdyse, nors bando ir šiaip ii 
taip jų slėptu

žiūrėkime į visokių šalių ir 
Lietuvos so<djali»tų darbus ir 
veikimų, tai geriausia pažin
sime iš to juos.

(Specijalė " Draugo” kares 
pondencija).

Kaip Švėkšnoje organizavosi 
savvvaldos.

V. K.

NAUJA TVARKA ATKELEI- 
VIAMS.

Iki šiol Akeleivių Biuras 
(Bureau j)f Inunigration) bu
vo Darbo Departamento val
džioje. Ameri kanizacijos ir 
Natūralizacijos (pilietybė,; po 
perų išėmimo) dalykai buvo 
Vidaus Departamente, o pas- 
portų išdavimas buvo Valsty
bės (Statė) Departamente. 
Dabar atstovas AJbert John- 
M>n įnešė Mimanymv, kad 
pasportų reikalavimus liktųsi 
it* karei pasibaigti*, kaipo nuo 
latinė priemonė kovai su u- 
rarehistais ir j Įsius arlymais 
1r ukšmadariais. Kadangi Pa
purtų sutema reikalingu sen
tikiams su užrubežiu, tai ii• ........"•------------- "* MM

juos sykiu su materijaliu va r- turi liktis Valstybės (Statė) 
gu. Argi tikintieji žiūrės į to
kį žmonijos žudymą abejin
gai f Ne. Jie veiks ir smarkiai 
veiks ir čia bus arši karė, nors 
nekruvina, bet sunki.

Lietuviai gul bnt mano, kad 
lietuviškieji socijalistai kito-

Departamente. Kadangi pas
iirtų, atkeleivių ir jų ameri- 
koninimo reikalai yra sugiję 
krūvon, {odei reikia, kad visi 
try» tie dalykai (Pasportai, 
Imigracija ir'Natūralizacija) 
butų Valstybė* Departamente.

PRANEAIMA8.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje gavo s<kantį kablegraiuą 
iš Kauno nuo p. Balučio:

"Cirkuliare telegrama Nr. 
188 Tdegrupheu Union palei*- 
*a ir vokiečių spaudo* karto-

kų organizacijų juidėtis bus 
nesulyginamai vargingesnė už 
padėtį asmenų atkeliavusių iš 
Amerikos.

Senato komisijėlė taip gi a|> 
BVarstc- korespondenciją Mek
sikos diplomato Guinboa ir 
tarp p. Jolm Lind, kuri* 1913
metais buvo Meksikoje. G»iu-,jamn žinia apie lietuvių pada 
l»ou p. Lind’ui rašė: "Fortu- rytą sutartį su bolševikais tilą 
nately your rharacter as con- siu užpulti lenkus ir vokiočius 
fidential agei|t of your go- bei buvimą bolševikų koutisa- 
vernement was fuily ustabli-' rų Kaune yra perdėm p raina 
shed”. (Gerai, kad tapo pil- nyta. ir, matomai, yra Berly- 
nai prirodyta, jog tanifsfa ėsi*no produktas, «e* Kaimo ne
slaptas ištikihias jūsų valdžios j ra Telegraphen* Union atslo- 
agentas). P-nas Idnd buvo; vo. * .
nmerikieti-, .lis tvirtino, kati Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
visiškas katalikų Bažnyčios iš- j M. J. Vinikaa.
naikinimas Meksikoje yra bū
tinai reikalingas, kad Meksika Lietuvos Misijos Adresas: 
galėtų atgimti.

TT

Švėkšna, Tauragės apsk. Pa
baigoje 1919 m. vokiečių uiili- 
tarinė valdžia išsikraustė iš 
Švėkšnos. Žmonėms reikėjo 
perimti nuo jų valdžią į sa
vo rankas. Išrinko komitetą. 
Jo pirmininku buvo Stasys 
.Serapinas. Tai tas komitetas 
turėjo priimti iš vokiečių val
džią, organizuoti miliciją ir 
rūpinties švietimu.

Sunkus tai huyo darbas. 
Reikėjo darbų varyti plikomis 
rankomis. Žmonės vokiečių bu
vo "nurabavoti,” nuplėšti. 
Nors sunkiai, bet darbo* ėjo. 
Pirmiąusia liko suorganizuota 
milicija. Apverktinas hnvo 
stovis miliriioK. GinMn ndn 
rvju (nes kur žmonės turėjo, 
vokiečiai buvo atėmę k reikėjo 
tvarką palaikyti lazdomis.

Vokiečiai suYekvizuotus 
grudus norėjo išvežti. Reikėjo 
neišduoti. Pinigų nebuvo. Pa
darė i'mskolą kdivms tūkstan
tinis grūdams atpirkti.

Vargais milicija įgavo gin
klus. Bet ir tuos vokiečiai ke
lis syk buvo atėmė, .S|M*kulia- 
cija ėjo kuodidžiausia. Vokie
čiai liuosai važiavo į miestelį 
ir prisipirkę mėsos vežimus ve 
žėst į Prusus. Negalimu buvo 
nieko padaryti;

Tiktai pirmas pasipriešini
mas įvyko jau 1919 ui. prad
žioje Darbininkai iš vokieči j at 
ėmė šautuvus, vienam galvą 
sudaužė. B(»t ryte atvažiavo 
kelioliką vežimų vokiečių su 
kulkosvaidžiais ir bombomis 
areštuoti milicijos. Milicijai 
prisiėjo slėptis.

Paskutiniais laikais Žemai
tijoje apšvieta žymiai patlidė- 
jo. Draugijas ir mokyklos ė- 
mė dygti, kaip grybai p» lie
taus. Taip, pav.: Švėkšnos 
valsČinje prieš karą buvo vos 
2 mokyklos, o dabar gyvuo
ja pro/nmimzija ir G pradinės 
mokyklos, Nuumiesčio valsč. 
prieš karą buvo 1, dabar 5. 
VeviržėnuoM 1, dabar 2.

Švėkšnos pradinėse mokyk
lose šįmet mokinasi npie 350 
vaikų, progimnazijoj apie 80. 
Žiemą prie 3 pradinių mokyk
lų'' buvo įkurti suaugusiems 
kursai.

Švėkšnos pradinėse mokyk
it we mokytojauja veik visi 
vietiniai mokytojui. ‘Vienas 
net antro universiteto kurso 
studentas.

Žemaitijoj Švėkšna ajišvie- 
tinio srityje užima nepaskutinę 
vietą. Avietimuf kelti gerokai 
pasidarluivo vietinė inteligen
tija, ypač klebonas kan. J. 
Maeiejauskas.

Vokiečiams užėjus, buvo 
priverstas iMisitraukti laikinai 
iš Lietuvos, bet karo viesului 
nuslinkus tolinu, apie rug]x 
pjutį mėn., 1915 m., sugrįžo 
ntgul ir uolini ėmėsi už darbo. 

1916 m. visoj Žemaitijoj ne
buvo nė vienos mokyklos, o 
Švėkšnoje, ačiū jo triūsui, bu
vo įsteigtos net dvi.

Busit vėrus valdžiai, daug 
pusidiirbavo prie įkūrimo Rie
tave progimnazijos, o vėlinu ir 
Švėkšnoje. Rietavo it dvėkš- 
nu# progimnazijose vedėjai^ y- 
ra kunigai. Pirmojoj kun. 
Zadeikis, antrojoj kun. A. Aat- 
kn.

Nuo mokyklų neatsilieka ir 
draugijos. I^ike karo audrų 
buvo lig apmirusios. lx»t kiede 
nusiraminus ėme atgyti it 
kurtis

Socijaliotų laike karo pa>

rio grįžtant iš Maskolijos. Kol 
jų nebuvo, žmonės ramiai ir 
meiliai gyveno tarp savęs, bet 
atsiradus jiems ėmė kvailinti 
žmones ir mkžiau s u* i pratu
si u», ypač darbininkus, |>al- 
raukė savo -pusėn. Bet prieš 
rinkinius pamatę jų kailį dau
gelis atstojo.

Rinkimai visoj ^ietuvoj bu
vo 14—15 balandžio, o Ra
seinių apygardoj 21—22 ba
landžiu. Mat Raseinių apy
gardos rinkinių komisijos pir
mininkas Mačys, Imdamas so- 
cijalistas, uorėjo, žinoma, kad 
socijalistai gautų viršų. Tai
gi krikščionims ūkininkams 
padams "Ūkininkų Sąjun
gos” kandidatų sąrašą, jis at
sisakė priimti, matyt, sanpro- 
tavo, jeigu bus "Ukin. Sąju
ngos” sąrašas, tai Valstiečių 
Sąjunga praras rimu? halsu, 
luij* moly vuuuuuiub u uuuute. 
Ūkininkai nesnaudė. ,Jie pada
vė prašymą drauge ir skundą į 
Vyriausiąją Rinkimų •Komisi
ją. Ji įsakė priimti. Bet kad 

dar buvo ne)»agaiuin- 
rinkimai liko atidėti, 
socijalistai įvairiais 
piršosi ir gyrė save,

i

257 Wcst 71 str., New York,1 mus kaip ir nebuvo. Jų atrira- 
• %.'■/* • ’ •

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muaua Metna tr Mokytas budu Jua 
trumpu laiku U:nok*lta noo ama

te'
Mr- ttiNtn# didftamt'us tr rorlatt- 

•lua Mrptmo. dealcntn* tr aiurltno 
■krrtua. kur kiokTlouaa rautu

Ul o k mirty
Vlminao aHtrltno akTriuoM tauMoou 

rarouioa iloktroa jloga.
KrleCUuna ki«kn«i>« ateiti blle ko- 

ktuo laiku Aleno ir ar rakaraia, pe- 
eiliurčU tr paalkalMU dėl a*!y*is

Fattcrna daromo* nllr tnleroa. rl- 
ecklo (ttliaua Ir d j dilo M bet kurlM 
madų kbjcoe.

MASTER DESIGNING 
S0H00L. k

d. P. Ka»ukk*. Vedrjae
1»« N. STATĖ STREET. CHICAGO.

Kampai Lake SU ant 4-1U lubų

» «

»

sąrašui 
ti, tai

Nors 
budais 
bet žmonės suprato, kas yra | 
jų draugas ir priešas, įlaugiau- I 
šia balsavo už krikšč. demokr. j 

jMirt. kandidatų sąrašus. Ve- | 
viržėnuosc iŠ 1800 balsavu- j 
šių kr. demokr. gavo 1<I77 Imis. 
Kretingoj vieną trečdalį visų 
halsų; Rietave ir Gargžduose i 
jht pusę su socijnlistais, Švė
kšnoje iš 3*200 hulsavusių kr. ’ 
demokr. jpivo *2599 balsus.

Tuo tarpu tiek apie Žemai
tį- x . . '

Pavasarį 1919 m. jau vals
čiai buvo gerai susiorgunnta- , 
vę. Pradėjo organizuoties ka- ] 
riuomenę. Iš Švėkšnos išėjo j 
virš lOu vnikinų savanorių. <

Nors labai vargiai pradėjo, ] 
bei dniuir valsčiai ir kitos vai- į 
stybinės įstaigos gerai susit
varkiusios ir negalėtum paša- ( 
kyti, jei nežinotum, kad tai i 
vos antri metai <iarl»o.

A. Vaidyla.

ĮSPŪDŽIAI PRIEŠ SEIMO
RINKIMUS.

Šiandie, 13 balandžio.

Reikia pažymėti, kad aš šį 
laišką rašau nepaprastai svar
bioje, mums lietuviams, die
noje.
pirmą dieną rinkimų į .Stei
giamąjį Seimą. Šiandie iŠ ry
to Lietuvos piliečiai parodys, 
ką jie gali ir ko jie <iori! Šian
die jie balsuodami už vieną ar 
už kitą partiją, pastatys šio
kį ur kitokį Valstybė# panuir 
tą! Taigi šiandie baisi ir po
draug džiaugsminga valanda!

Sį laišką aš rašau apie J 2 
valandą. Diena labai gražL 
Saulė šildo, spindi lig ir ji 
džiaugiasi atėjusia diena. 
Žmonės vaikštinėja nulitikma. • S ■ -e t
ja, tariasi, pikstasi. Prie urnų 
(Kauno jų 5) didžiausios ei
lės. Koks rinkėjų nevienodu
mas. šitai stovi koks tai. su
valgęs žydeli*, už jo “buržu
jus”, čia darbininkas, o dar 
už jo pasipūtęs, kaip kalaku
tas, lenkas! Visi išskirti* ne. 
kuriuos lenkus, linksmi! Po 
muštą vaikštinėja sustiprin
tas būry* miesto milicijos, nes 
buvo pasklydę gandų, kad len
kai prie rinkimų ueprileisią ir 
j aidą rysią sukilimą. Bet kol 
ku* visai ramu.

Sąrašų Kaupe net 17.. Iš jų 
U lietuvy ir tik 3 svetimtau
čių — vokiečių, lankų ir žy
du. Dauguma balsu tikisi <mu- 
ti krikščionys deiuoįcridai. .y>- 
rijąlistai, liaudininkui, drmo- 
kratai,-ir socljalistąi detpokra- 
tai. Pustarųjų sąrašą sudaro 
’ZS *5? f- ■*=į- -

.‘/J f ' f . ■ 4-**-

OR. J. SHINGLMAN
Gydytąja* ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8t.

Maaųu 4* OovH
.. ». U. 4i» Atvi-J“ 1

Telefoną* Cicero >444 
Oflao Cloaro 4»

KALBAME LIETIJVUKA1
> - — ..........................* ■ * i ■ i * ■»

■ V. W. RUTKAUSKAS Į
ADVOKATAS
Ofh<i Didmlcatyjt

29 South La Šalie Street |
Kambarį* 334

TeL (Atvirai «W0 iTU. ocutrel ŪPO ■
| ------------------------------  I

■ Vakarais, 812 W. 33 St. j
TcL Vanta 4**1

;3f u* u. our» » Į*!* g g e s a ■

■

»T

1 P. W AITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LILTLVIS ADVOKATAS 
«Ma K. WXU> STKEET 

7M MT. IBih KTUUn 
nnt'AOa 

McKKUn 43M

«

4

Dr. P. RZALLYS |
Lietuvi* Dentista* į

10S0I So. MIHiljttii, Avenur X 
tnuiu. m.

VALBJUKMi • 1M B takam.

■

r-,------------------------------------- ,-a
Tol. Vrovar 7443

Dr. C. Z. Vezelis
UKTL VI8 DENTIMTA* 

ValaaSo.: -auo * r>-to iki » vaK 
Seredoml* auo 4 lyr * vakar* 

431* SO. AMILANI) AVEJTVK 
arti 47-to. Gattte

i..............------------- ------------------ --- — a

»

■

joseph c. woLore 
-fetuvis Advokatas 

S* BO. LA HALLE tmtSUn 
GyvMtaoo T«L HumboMl »T 

Valonu* 1*11 W. Sl-n4 Ntra«t 
Tat MockvaU •»•* 

CHICAGO. IL.U

' Dr. M. T. STRIKOL’IS " 
« • ».»• Bei B <* • M*

(IjdjU',*. ir CtiirurKa* 
oneae: llbl 47lk ML, 

(47 tr Wood caL) 
Valandue: 10 ryto Iki 3 po įkirtų.
• :IO Iki *:10 vakare Nedčllomie
* iki 13 rytala.

I*

gua veik visi buvusieji komu
nistai. Visoit kito* partijos 
yra mažai žinomos ir nepopu- 
lerės. «

Priiš rinkimus buvo guna 
didelė agitacija iš visų pusių. 
Kiekvienas girė savo, o j»ei- 
kė kitų sąrašus. Di
džiausia n kovą virė tarp 
krikščionių demokratų ir 
tmcijidistų liaudininku demok
ratų. Kas laimės, parodys u- ■ < 
teitu! “

Tai tiek šį kartą* apie Lie
tuvą • ■... r. b.

2
k , , :«w
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ORIUBIS ■i'enktadirnla, birželi* T1 1920

INDIANA HARBOR. IND, ROSELAND ILL.

Labdarybės Jraopa. 
——*

Ncdėliojt*, 6 d. birželio Indi
ana Darbor’e vietinė Vyčių 
kuopa buvo surengusi gražiu 
teatrų, dainų ir šokių. I/ošėjai 
buvo atvažiavę iš GaryJ Ind. 
Jie labai gražini išpildė kete
rų aktų komedijų.

Po to išėjo ant palaipos 
kun. P. Bučys. Jis pasisakė ne 
savo reikalu utvažiavęs, tik 
nelaimingųjų našlaičių ir se
nelių neturinčių kur senatvėje 
galvos priglausti.

Po* prakalbos kun. Bučys 
klausė, kas prisirašo prie La-I 
bdaringošios Sujungus. Brisi-i 
rašė asmenys: Kun. J. Čiuber- j 

syk ir užmokėjo įstojimo mo
kesti cs penkis dolieritis. Tnip 
pat prisirašė ir p. Jonas Gus
čius. Jis įmokėjo dešimtį dolie- 
rių ir žadėjo apsimintyti, ar 
gulės būti gkrbės nariu. Dar 
tų vakarų prie l*abduringo- 
sios Sųjungos prisirašė p Ka
rolis Mockevičių p. Juozajms 

•Badžius ir Antenos Vinblinu- 
skis. Toki n budu gnlima sa
kyti. kad bnliana HfLrbore y* 
ru Labdaringosios Sujungus 
kuopa.

Po to, giesmininkų ir gies
mininkių eltoras p. Šlapelio ve
damus ]iadainnvo visų eilę 
gražių dainelių ir užtaigi* Lie
tuvos himnu.

Susirinkęs juimin>as šoko iki 
vėlybai nakčiai.

Setuū ‘‘Draugu” bubuvu ii- 
iiuėių iš musų kolonijos.

Reikia su “Draugo" skai
tytojais pasidžiaugti, kad ro- 
selandieėiai n^ra paskutiniai
siais tautiškame ir visuome- 
niškame veikime. Turime riųi- 
tų darbininkų, kurie nepaiso 
nieko, l»et dirba tai, kas kelia 
lietuvių vardų ir dorų.

40 vai. atlaidai,
Gcg. 16, 17 ir 18 d. musų 

bažnyčioje buvo 
dai.
per 3 
lekcijos, 
kun. J.

40 vai. atlai- 
utlaidns 

buvo reko- 
vedė gerb.

šioj tvarioje. Apie 10 Kvoti
mų kunigų gelbėjo musų kle- 
Bonui sutikti Arkivysku|>ų ir 
prie Dirmavonės Sakramento 
suteikimo. Koresp.

CICERO, ILL.

Darbininkų susirinkimas.
• Liet. Darbininkų Sų-gos 49 
kuo|Mis susirinkimai senui bu 
vo pilni ir pasekmingi. Užtat 
ir reikalų daug, ir laitai svar
bių susidarė. Sekantis susirin- 
kTiiuis išpuola šeštadienį, biri. 
12 d., 7:30 v. v. ftv. Antano pa
rapijoj svetainėje. Atsilanky
kime į susirinkimų nors sykį 
s k ai t Ii ilgui ir * ajaiirlikitn,
visus sav© reikalus, Koresp.

klausimasIr^uma-
NYMAS.

Bliekas.

SIOUX CITY. IOWA

Birželio 2 d* musų kolonijoj 
Duvo atųilinikęs J. Biri-
skis, nesenai sugrįžęs iš Lie
tuvos, L L. bonų reikalais, 
kuris vakare turėjo prakallių 
ftv. Kaz. ]>urap. svetainėj. 
Nori vėlai sužinota upie ju 
atsilankymų ir nebuvo kada 
plačiai išgarsinti, teeinu pu
blikos prisirinko pilna svetai
nė, nes kurie sužinojo visi 
žingeidavo išgirsti naujų ži
nių, atvežtų iš Lietu vos.

Pasirodžiusi ant estrados 
kalbėtojų publika sutiko ir 
pasveikino gausiu rankų plo
jimu. Kalbėjo *upie dabartinę 
Lietuvos jMtdėlį, valdžių ir jaa 
tvnrkų, kiek Lietuva pažengė 
pirmyn, kiek pergalėjo įvairių 
klinčių ir kaip žengiu prie 
šviesesnės ' ateitie? Taipgi 
pranešė daug naujų ir Unks
mių žinių.

Pertraukoje buvo jjardavi- 
nėjanii Lietuvos Laisvus liū
nai. ||

A .irū atveju kalbėjo apie 
siuntimų nimgų ir važiavimų 
Lietuvon. NurodinėjOj Icyr ir 
prie ko lietuviai turi visokiai* 
reikalais kreipti* ir kaip ap*i- 
saugoli nuo visokių apgavikų, 
kurie kenkia ne tik lietuviams, 
bet ir pačiai Lietuvo* vyriau
sybei daug uesmagumų daro.

Prakalbos visiem* labai pa 
tiko.

J. Z. Zabulionis,

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

Prieš 
dienas 
kurias

Paškauskas, Wtsl 
Pullmann klebonas. Kaip per 

**■ į t ntlnt 
dus buvo pilnutėlė luižnyčia
žmonių, j*ors musų bažnyčia 
yrn did?u , turinti. SC*• Sėdy
nių, Per u/.btdgimų atlaidų 
uturninko vikare tiek buvo 
žmonių, kai buvo pilni lakai 
ir koridoriui Altorius gra
žinusiai parengė gyvomis leli
jomis ėv. K aimiero Stwr|s- 
Mokytojos. Mokyklos vaikučių 
proeasijA yi“BS tiesiog žayė^n 
savo puošnumu. Didelė pūga r* 
la priklauso vaikučių tėvams, 
kurie nesigaili pinigų įtaisy 
mui gražių drabužių ir gėlių 
nupirkimui. O ftv. Kasimiem 
H«-srrįs tai tikros artistės, ne* 
taip moka gražiai vaikučius 
išmokyti ir juos aprengti! Ke
li šimtai elektrikus lempučių 
dabino altorius savo šviesa.

Atlaiduose dalyvavo daugy
bė kunigų. Buvo šie: kun. A. 
Mkrijika, kun. N. - Pakalnis, 
knn. M. Kyušas, kun. J. Svirs- 
kas, kun. K. Zaikauskas, kun. 
J. Statkus, kun. Ig. Ali ui vi- 
čius, kuu. J. Ciužauskas. kun. 
F. Kudirka, kun. A. Petraitis, 
kun. J. Paškauskas, kum J. 
Kiuris, kun. A. Baltutis, kuu. 
A. Bnška. kun. V. SI a vynas, 
kun. D. Amirea, kun. Vaitu
kaitis ir kum S. Bystrais. Tai
gi, vietiuis klebonas kun. P. 
LsiJelis turėjo net 18 kunigų 
pagelbininlni Iapakinties 
ėjo netoli 2,(KM) Žmonių.

Parapijos stovis.
Lietuvių parapijos Rose- 

iande stovis puikus. Nors už 
sėdynę mokestis šįmet pakel
ta iki 10 doL, bet purapijonų 
netik kų nesumažėjo, bet dar 
toliomis dešimtimis padidėjo. 
Culekta per atlaidus buvo 

mus didesnė, negu kokioj ki
toj lietuvių bažnyčioje Chiea- 
goję. Tuo žvilgsniu pralenkė 
rosrlandiečiai didžiausias lie
tuvių parapija^.

Šįmet parapijos nuosavybė 
yra aptaisoma išlauko; tvoros, 
bažnyčios frontas, ir takai iš
jota eementu. Tas darbas 

atsėjo daugiau- negu 1000 dol.

Arkivyskupo Vizitacija ir 
Dirmavonė.

Saredoj,. Birt. 2 d. ‘.musų 

bažnyčių aplankė pirmų sykį 
dabartinis Chicago* Arkivys
kupas, Jo Malonybė J. Mud 

dėlei m»s.
Dirmavonės Sakramentų su

triki- dėl 300 žmonių sn vir
šum. Bažnyčioje buvo pureug- 
tas aksomito tarnas. Altoriai 
skendo gyvose lelijose. Klubo- 

itiija ir liažnyčia buvo papuoš
ta vėliavomis. Tvarka buvo 
kuograsMausuL nor* bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių. Arki- 
vyskajaui peržiurėjo visus 
tRuuiyuuiun rudus, šventuosius 
indus, kielikus ir L t Žiurėjo 
klebino vedanuu knygas met
rikų, šbubų. krikštų ir mirimų, 
taipgi fman»ų atskaitų kny- 
ga>, ir viskų rado knogeriau-

pri-

Gerb, “Draugo” Redakcija:— 
Gaunam laiškus iš Lietuvos 

nuo tų. katrie yra Įiiirvažiavę iš 
Amerikos ir. pandvežę kulny 
daiktų: drabužių, rakandų, pa
talynę, kokius j raukius ar ko
kių mašinėlę, kariu sako, 
kati einant per rūbelių 
Lietuvos .valdžia per

žiūri visus (laikius ir pareika
lauja užmokėti muilo tiek 
daug, kiek tie daiktai nauji A- 
menkoj kainavo. Jeigu šitaip, 
tai nieko negalima vežties ii 
Amerikos į Lietuvų.

Dėl to turim čia, Amerikoj, 
visus tuos daiktus pusdykiai 
parduoti, arba “ rcksinonui ” 
atiduoti

Ar nebūtų gera, kad j Lietu
vy leistų parsivežti kų tik kas 
gali arlut kų tik kas nori. Ir 
pa raginti dar reiktų, kad kiek
vienas vežtųsi, o labiausia to
kių daiktų, kokių nėra Lietu
voj, k. a. “džeakių” arba kito
kių įrankių. Kada reikėdavo 
Lietuvoj budinki; pakelti arba 
jjervežti iš vienos vietos į kitų, 
tai turėdavo sušaukti visu kai
mo vyrus. O su “džeakiu” du 
vyru tai gali padaryti. Lietuva 
turi gabių žmonių: kalvių, dui- 
lydžių. Jiems reikia tik ]Jiunn- 
tyti kokį daiktų ar įrankį, o 
tuojaus padirbs.

Važiuodami lietuviai galėtų 
parsivežt siuvamų mašinų ir 
pijanų arba “bresinių” lovų, 
nes, kaip sakiau, išvažiuojan
tieji tuos daiktus pusdykiai tu
ri jiarduoti. .

Keiktų sužinoti, kiek atsieitų 
pervežimas, kiek svaras arba 
10U, ur 1000 svarų.

Lietuvos valdžia turėtų at
kreipti domę į lietuviškus gai
valus, arba Lietuvos laisvės, 
priešus, kurie tapo suldiudiuti 
netikusių laikraščių. Tarp jų 
yra ir gerų žmonių, tik suklai
dintų.

Kaldink Lietuvos paskolos 
bonų pirkimo. Mes d i rimine, 
prakaitų liejamo, aukojame dol 
Lietuvon laisvės, aukojame į 
Tautos Fondų, L. Kaud. Kry
žių ir perkame laisvėn ]>uskolos 
bonus, o musų ji riešai netik kad 
nepnsnJetla, dar kitus žmones 
atkalbina nuo aukojimo ir Jur
kūno luisvės bonų. Kiek aš ži
nau tokių, katrie gali pirkti, o 
neperka. Paklausus, kodėl ne
perkant Lietuvos laisvės bonų. 
ntsako: “Kibą uies durniai 
esam, kad pirksim. Lietuvos 
valdžių, gavusi pinigų, ho- 
teliuobc baliavos. Pilvazai! 
Greitai parduos Lietuvų jialio- 
kams. “Aš sakau, kud ne pirkę 
Lietuvos bonų negailite par- 
važiuoli Lietuvon. Jie atsako: 
“Mns geriau parvažiuosim, 
kaip tu.”

. Aš įluoėia sumanymų, kad 
Lietuvos Misija aiųstų protes
tų Lietuvos valdžiai: kas nėra 
pirkus Lietuvos laisves pasko
los bonų, tas kad negalėtų į 
I liet avy įvažiuoti. Tegul va
žiuoja. atgal Amerikon nusi
pirkti L. L P. bonų, arija kitų 

kokių bausmę uždėti.

Mes visas pastangas dedam, 
di r luini, kiek tik galim, o kiti 

• juokios iš niusų ir dnr kitus at- 
i kalbina. Ir jie turės vienodas 

teises su iiiunii-. Taip neturėtų 
būti.

Dar vienas pageidavimus 
‘kariink Amerikos pilietiškų po- 
perų. Katrie geri žmonės tu
ri Amerikos pilietiškas popo
ms ir nori važiuoti Lietuvon, o 
neturi svarbios priežasties, ar
ini nuosavybės, tai tokio Ame
rika neišleis 
labai norėtų finrvažinoti | tėvy
nę.

Aš prašyčiau Lietuvos atsto
vų, arba Misijos, kad išleistų 
prašyiuų-pijfjvidavinių į Lietu
vos valdžių, kad Lietuvos val
džia leistų visoms parttpijoms 
n r bu valsčiams duoti paliudiji
mus tiems žmonėms, katrie 
prašo nežiūrint ur je turi ko
kių nuosavybę ar ne. Knd 
dUctų toln r>'’r ’’ ” 
jo nuosavybė ir jis yrn reika
lingas unt tus nuosavybės 
Tada galėtų parvažiuoti 
kus tik norėtų, kas tu
rėtų pirkęs Lietuvos Laisvės 
bonų. Pran. Statkus.

Redakcijos nuomonė.
Lietuva negali panaikinti 

muito mokesčių nuo įvežamų 
daiktų, nes negalima yra gy
venti viešpatijai be muitų, ypač 
jei ji neturi dirbtuvių. Panaiki
nus muitinius mokesčius už iš
dirbinius įvežamus į Lietuvų, 
nidkas nestatys dirbtuvių Lie
tuvoje, todėl žmonės vis turės 
vurgti svetimų šalių dirbtuvėse 
ieškodami pelno jose.

Negulima palikti muito mo
kesčius pirkliams, o panaikinti 
Saip žmonėm-, nes pirkliui 
samdys žmones, kad jų prekes 
pervežtų per rubižių kaipo as-

■jf

kas Lietuva neišdavė 
draudžiančius grįžti 

tiems, kurie neprisidedu prie 
tautos, reikalų. Nežinia ar sei
mas iMMŠduus tokio įstatymo. 
Jei jis neisiuotų, tai patys 
žmonės buvo papeikimu guli 
juos sugėdyti, kurtai* skau
džiau negu valdžia kalėjimais. 

Amerikos piliečiams lietu
viam* visai nesunku gauti pus
pūrių į Lietuvų. Jei pasidaro 
kliūtis, reikia kreiptis į Misijų. 
Dažniausiai agentai gųzdina 
norėdami gauti daugiau jk-Ihu 

už išgavimų pasporto. Lietuvos 
vuldžia neguli jokiu budu išda
vinėti neteisingų paliudijimų, 
nes valdžia niekad netaps pri
pažinta, jei ji rašys melų į ofi- 
cijalį liudijimų. Lengviau yra 
žmogui a j k-i ginti nuo sukto 
ugenio, negu Lietuvai išstatyti 
savo uepngutmybę unt amžinu 
nepripažinimo, ,

Išvažiuoti ū'irs ir 
(m

mena nuosavybę. 
Kol

teisės

6 NAMAI, LABAI PIGIAI.
4ė&0 8. W«-*tcrn Avė. 3 florai 

pu 4, ruimu*, pirmu* flora* Pil
tu. ant prišnkio loto galimu kIu- 
.yti w*1m**** iiu*. s uš $5,oSu.

4515 S. il< nnitagv A ve. 2 flo
rai, užpakubj inuruic garagv dd 
3 karu, imiriim, viršuj 4 ruimu 
pn|0 veuitin^ ui 46,700.

T>7uti S. Morgui «L 2 florai me 
ditiia. Stonis ir 4 pAgjvciunuii 2 
po 4 minui* ir 2 jm> & ruimu* už 
♦5,700.

434G 
runa 6 
rando* 
♦8,200.

1405
♦tora* ir 3 pagyvenimai 
tariu: už ♦J.tšK).

4805 8. Kvinc Avė. 
mūrinis, 3 i u '•*riun<*i
m u* 4 meti; M>n*» verta* $8.000 
parduuaiiu už $8,000.

Turiniv ir daugybe* kitų narnu, 
normtirję pirkti įmina kreipkii** 
ima

ZOLP& BARČUS
4547 S. Hermi toge A v. Chicago 

TeL Yards 145

S. \\ St. 2 florai uiu- 
pug\ . iiįmai po 4 ruimui 
ncw> į menes) $b3 preke

47ih St 2 florai mediniu 
dideleii*

Astai 
4 »ui

REIKALAUJA.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Av. Jurgio P&rap. Chicago, UI. 
Tur būti geras vargoninin

kas ix prakukuojantis katali
kas.
Klebonas Kun. M. L. Krušas, 

3230 Aubum Avė.

MERGAITĖ8
Mes jums siūlome pastovų <lar- 
luy vynioti ir dirbti kalendo
riams stovvlas.

Prityrimas nereikalingas. 
Gera alga pradžiai.

Goes Lithographic Co.
42 W. 61st Street

REIKALINGI LEIBERLAI. 
Dėl foundrės darbo Pastovu 
darbas.

Link Beit Co.
39tli <k SuiMiuT

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite.

WESTERN FELT W0RKS 
2115 Ogden Avė. 

22nd & Cravford Avė.

ranUHa*! — K«I»*m*h* I.1KTVV16KA1 
PnnlvMI li’ttu mu*u umu><<J M4l>thviaU«tJ. 

rtrr«Hli«litig*K mm ti
j u* tva| reintr idant** imi* priimi-
•Iu* maIo» niaiMtgm*a. k mot eiti* * butu 
mu*» t4oo Utį |U>u | ntaird 18 prndftteK 
AtrttetUhitr Mr «lr« nmtaagnr.
JAVAKAN AN|» JOHN’fiajS. MibdiUflrnk 
r«rotu Hl III x. lai Halta rnr.

KE1KA1JNGI 1J3BKIUAI 
tnokoaua tnoulduiu C1 c. ) valandą 
ir ploccwork. Po keleto* dienų dar
ini vyrai sali padaryti f IX t dirto*. 
liurlina paatuvua MUovdlciina ) lovai- 
tf. llcvynloa vtlandna J dlcn#. Mo
kant kaa savaitė.
A.MKKICAN UltAKE hlIOE* hliltV.

00 W.. UarrlKm Str.

FlNTsHKKS
prie nii-dMo pntyruairma auirAčiuu- 
alua ulpoa mukamoa, pastovu* darbą* 
Alai kaukite?

MAT MFG CX>.
Olut A M*y Mrrct.

Palaikau puae**r<« t riuku hunu- 
karsite-*, paeina i* Suvalkų cubcml- 
Jo* Vllkuvltkln įniršto, tinau, kad 
pirmiau gyveno ChlcaaoJ. 1-ai Ji pati 
arba kaa apie j« tino atalkauklto 
iluo adreau:

L'RATI.K STMAMARAJTE,
(po vyru GriUcnė)

733 W. 10 Mr. Chkaųtv. UI.

ANT I'.UUIAVIMO NAMAS 
p«r aavininka 370* 1 .merąM Are. 
t kambariu murini* narna* B Ir 4 
naujai litaurui* Kama K.l>0 00 Caah 
1000.00 lialanaa kaip randa

M. J. MO11A.N, 
7*53 <arjM-“U-r Str.

Telefonai Vineenno* UOS

PAItSlIH'ODA
Hu^erat- Ir Urx>M-rn. Sara vieta. Ma
uto IMttbUa Kaa non ir au uainu.

nta w. 47 tu/

ANT PAHOAV1MU

Uroacmo Ir Budcrnė geroj vietoj.
Ataltauklte Muo adrnau:

4425 S<». Win<<tM’»trr A k r.

ANT PAKU AVIMO.
Murinta Narna* au 1 randcnnla ir 
krautuve u* prleinain* kainų, iccroj 
l>toaia*oj apylinkėj. AtaiOauklta;

4133 S. Lamu Str.

l’AKMIit ODA
Murinu Narna*. I paayvanliuu 3 Ir 
4 katu tūrių. puikiai IMatoyta* t«nr>i ir 
tolintai, paraiduoda lutu i pigiai

antinui k* U M. VAJ-EKTA*.
381* lx>vr«- Avė.

|x>r

F.ITRA RtnOKNAK.
ParaUtuoda X ruimu Cottnpa *u t 
Lotai* tlA 1,400 dcil lt prtalaaiHie 
navininko Ilgo* ALaUtoūkite, aubato- 
Je nuo X po piety iki 7 vai 

TNaUlIiujc. -’IO JO rytu iki 
rak po niuo

taaii Anlur A»r.
Kampa* Cravford (40) Ava. 

F. ontbVAINUl.
t

vale 
vai

ė-A«i»«»M ***** A* <*«M**n«t*i*-A. 
I**«r|e«* |*|7 — T p«** Naujai no- 
maltovuta* nauji tajartol parduranu 
labai pigiai arba mainau ant mate 
c«ro *nt Fordo, arba ant klibom. 
*• paa* automnbiliaiM. turiu parduo
ti trumpu laiku.

1*43 W. 4*<ll N4T.
T«rd» 71X3Tel

I

. IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Amerikos Katalikų Vyskupų

Ganytojiško Laiško Ištraukos
Kaina 10c.

luuuit daugiau nuleidžiama* nuošimti*. Ka* norite gau
ti. tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite

“DRAUGAS” PUBUSH1NG C0.
1800 W. 46-th St., Chicago, IU.

jimHimiiinniiiiimiiiiiiiii’iiiiiiitiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiimiiiiĮj
I

i zvąigzdute
Graži Maldaknygė

Ypač tinkanm einiuiticnui prie Pirmos Komunijos. Knygelė 
nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant nptluro V. Jčjuius paveik
slas, uždu mina sagutė.

Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) 
1.60(bekryželio)

Norėdami gauti kreipkitės į

“DRAUGAS” PVBLTSKTNG C0,, 
ltttk) W. 4(>-th Street, Chicago, III. =

Hiimiiiiiimiiimimiiiiiimimiiiiimiiiiiimitimiiiimmimimiiintiiimiimmiiiim

■

=
=

jjiiiiiiiimimmiimmmiiiimmiiiiiiiimimitiiiiiiiiiiiiimimmimimiiiiitiiuiumH 

NAUJAS TEATRALIS VEIKALASI I
I

=

=i
=

Dešimts Mėty Smuklėje
Vertė ,

Jonas M. Širvintas

Kaina 50c
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis

Adresuokite:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
1800 W. 46th Str.

)
5 
S

f 
=

Chicago. IU. ==
TiiHimmmmnminiimimiiiiimiiiiminiiiiiiifimmiiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiHiiun

uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiim 
EXTRA PROGA.

BIZNIERIAMS.I

Psrsiduoda •‘Drnupn” mūrinis 
iuuiimk. Stovi geroje vietoje ant 
kumpo So. Woud St. ir 46-th Str. 
arti lietuvių šv. Kryžiaus dažny*- 
čion. Prie gulo muilo yrn 2 gara
ge, kuriuose gali tilpti 3 automo
biliai.

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės šiuo adrenu:

“DRAUGAS” PUBL. 
1800 W. 46th Str.

lilIlIlIlIlIlIlHIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIimiHIINII

co.

FARMOS z ŪKĖS.
Jau dldii ūma* a*t auatojo viltim 

kad nebus atpirlnto* praayvonltnu* 
Ir bevelk Ueaa. ne* net paU vyriau- 
ejbe nuataJo d*rb*vu*l nerandama 
Nuraatl būda. Ku rallma daryti kad 
lo ttvea*u» yra d*u* Įmonių kad 
to nekonfla ku-fl u(i fermeriai 
ne* fanu aria 1 neperka tnalatu bot 
<la parduoda ui yaunaui Kerą
kaina ir tnuaų turtą* aura kaadlcn 
ir ««<>« turlui linksma gyvenimų ne* 
noalcirdl aimanavimai taigi Ger
biamieji* tauUi^fnl 1-< r- »*•*
ruiuau* n><uiiuu u..
forma pet kur galima aunurtl gera 
vieta m* reikia tanua taip rinklia 
puUnkauia kaip kad vaikina* reng- 
damnai* verti o renkael mergina Jei
gu taniai* nuaiplrkm kur tarnui o 
putam nebual uiramdlntua tol yra pa 
lyginimą* gyvenimo kad apeivedu* 
bloga paZla taigi me* pa tarai m kur 
galima auraatl tinkama vieta ugi Ml- 
rhigano lietuviu ūkininkų tarp* mo* 
čionai turim eualvienijimui tr drau- 

»r
liakammimua muau kolonijoj Jau y- 
ru ir gana turtingu lietuvių ūkinin
ku me* mvo tarpe turim visokių 
maMnartJu kaip tai temdirbyiton 
tnaAlnu, Intinų malūnu automobiliu 
tr taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kam 
galbrtim vien*
člal rtebo*t maudami lietuvių darbi- 
tume ūkininkavime kada lietuvi* nu- 
■1 parka farrna tai | pora mt-tų jau 
ta* narna* ntrodo daug kitoks mti 
pagoidaujame kad ko daugiausia do
ru ir dar bičių imonlu at vali uotų ir 
4ta apsigyventu pa* m u*. Gerbta- 
mi* ka* norėdami pirkti ūke kreip- 
kiti** prie doru Irtairtngu tmoniu o 
ne prto iinaudolojų agentu kuri* ne 
patirta THovn ne evteto tik doreli 
taigi krelpkitle* prie iv. Antano 
Draugystra. Cuater Mlchlgan kur 
vurt dori Ir teištari ūkininkai pri. 
klauso mos tuyim tam tlkriu nus
kirta komisija kuri Jum* patarmių* 
ir po talku neauk/*:, kad sgenta* 
apgavo aat |4i* ar daugiau kur 
tankiausia laJp suninku su daugiau 
informacijų kreipkite* tuo adrevu:

*V. ANTANO DRAUGIJA

Jau m«a neprivalom 
■reti m taukių ralkuls 
pritrukai* me* pu»l- 
kItain not avatlmtau*

c-o Kaz. Daunoras
Custer, Michigan.

BIZNIERIAI GARSINKJTĖS 
“DRAUGE.”

T*Iephoae: Tard* «4»5

Turtu patyrimų 
moterių Ucoas; ru- 
pratimui pridu
riu 1 Uteno ir kūdi
ki laika lisoaL

AKUŠERKA
A. SHUSHO

13&& bo. ilaMrd SU ('hžra«o. Hl.

x
Ti-lcfima* Houl.-iard *u>u

OR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

r.-?: c. “••.j j u«. 
<i>i<•■««>. in.

VAt^ANDOS: »—1
1—3; 7—4 I7 i.“ /

------------------ •X

DR. G. M. GLASER
Pr*l>UkuoJ* 2t» milai 

ixi.>. ura k._. *f*jrs=a SL 
Kerti 33-ru Si.. OHiatgo, ML

8I’h>.T J Al J8TAK 
MaUritkų, Vyrtiku. Uipgl ekro- 

nikk ų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki 3 po piety, nuo 4 iki I **l*a- 
da vakare
Nedrlloml* nuo t Ikt X *o pl*L 

Telefoną* Tardė 447

X- — x
»

^ISNAIfiNA^
J. O llu^h-r-llae Klijuo
KjMfMra P«te4. Tk»Mk«l.u< Va»<W- 

J <» flai tu* * •»*>•
I..IM*. II u k IT Mira* <*K*to4e»
V.rira»nv*« Mkuon.-^

M. V. V*I4M«* *••<»* •' rt** 
tajmul e»r •* n»1«*

Ble. Vta***~ Važrttaj-
fU*W. __

X>0> orrrz oct*kmajxB
k «-toh.l.lCk^l»~T«* I

G

FASIHIKTV Hl-A-V*AS 
PJUM1MK

1> VILAI.
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Į CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Penktadienis. biri. 11 d.. 
Sv. Barnabas ap.

šeštadienis, biri, 12 d., 
šv. Jonas Fakundietis.

Be jokios atodairos siunčiami 
kalėiiman.

AŠTRIAI BAUDŽIAMI PRO 
I HIBICIJOS JSTATYMO 

PERŽENGĖJAI.

DRAUGAS

A. PETRATIS

1920

nutomobi- 
2650 Cen- 
vieta, kur 
Apie dc-

KOLONIJŲC
LIET. LAISVĖS PASKOLOS 
CHICAGOS APSKRIČIO SU

SIRINKIMAS

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Apskričio dideliai 

susirinkimas įvyks

VAGILIUS NUBAUSTAS 
KALĖJIMAN,

Teikėjas Kersten dešimčiai 
metų kalėjimai! nubaudė llnr
ry Olson, protestantų ininis- 
terio stilių, kuls buvo pašovęs 
jtarkinį jMilicinonų.

llnrry Olson yra jaunas, 
šių metų pradžioje jis jutliuo 

pasitaisy
si! kitais
apvogęs

simtas iš Pontinco 
mo įstaigos, ir via 
savo sėbrais buvo 
jubilierinę krautuvę.

Vagiliams važiuojant su 
grobiu apvirto in nutomobi. 
liūs. (aellH'ti prišoko pro šalį 
praeinantis parkų poliemonns 
MrNamee.
Bohemomis ()|sonų. kaipo pa

žeistą. įsodino pravnž.iuojantin 
autoinobiliun ir norėjo prista
tyti ligoninėn.
Važiuojant niekšas Olson iš

eit niūkė revolverį ir dukart 
ĮM-ršovė poliemoiių. Peršautų 
išvertė gatvėn iš važiuojančio 
autoinoliiliaus.

Kuomet valdus automobilių 
žmogus sulaikė mašinų, pikta- 
daris ir tų su revolveriu išgu
jo laukan iš automobiiiaus ir 
pats nuvažiavo.

llnrry Olson neilgai džiau
gėsi laisve. Pašautas policmo- 
nas pagijo.

Fedcrnlio prohihicijoa įsta
tymu peržongėjiis fcderaJis tei
sėja,* Lnmlis aštrini luuulžin. 
Knltifiinkns pasiunčia kalėji
mai! Iw jokios kolbos. Nedau
gelis ndhamlžiniiin piniginėmis 
paliaudoinis.

Colinan Ileillnr ir Abrakam 
\\'i*insteiii gavo po šešis mė
nesius kalėjimo nž užh ikymą 
degtinės savo viešoje užeigoje, 
Burr (lak priemiestyj.
I'rohibicijoninini aguntfii už- 

klnjHi tą užeigą ir paėmė as
tuonias kvortas degtinės. Te- 
eiaus ilegtine vežant (’liiea- 
?*»n prnžitvo

Teisėju* pareikalavo agen- 
[to. kurs buvo viršininku kitų 
agentų vežant 
atsakyta, kad 
ra jau agentu 
valstijoj.

Teisėjas įsake parkviest i ta 
hiiėiisį agentą. Sako, jis ga
lės paaiškinti, kur žuvo deg
tinė.

Vienas žmogus nuluiustas 
šešiais niėiiesiais knlėjimo už 
ėmimą š<*šių dolierių pnskvor- 
tni d<*gtinės.

Cliicngos 
svarbus 
nedėlioj, birželio 13 <1., 2 vai. 
po pietų, šv. Jurgio jut rupi
jos svetainėje (Auburii ir 
33-rd St.)

Visų Chicagos ir apielin- 
kės kolonijų stočių valdybas 
bei tarft) pardavinėtojus 
kviečiame Imtinai atvykti šin 
siisirinkinian. Yra laimi daug 
svarbių, neatidėtinų, svarsty
mui klausinių.

A. Stulpinas. — pirm. 
J. Mickeliunas, rust.

Jš TOWN OF LAKE.

Pranešimas.

S. L FAB1AN

DETEKTIVAS PADUOTAS 
POLICIJOS TEISMAN.

llnrry Rvc- 
So. Iln1*1e«l

Genry jnu

Polieijos viršininkas detekti- 
va Dovis padavė policijos teis
man. Dovis kituomet leido pa- 
lėgti žmogžudžiui Gent-Gonry, 
kurs yra nužudęs 
kas sali utie. 4165 
gat.

Kaip žinoma, 
suimtas.

Viršininkas skunde prieš 
Dovis pažymi:

“1(1:29 vakare Dovis turėjo 
pihlyti nakties detektivo pa
reigas ir jis turėjo Imti gat
vėje, kuomet ištiko šaudymas 
snliuiie. Tuo taqm jis šaudy
mu metu tani pačiam Miliūne 
sveikas kaziriavo."

NUŽUDĘS ŽMOGŲ DAR KO- 
VOJO SU POLICIJA.

Isador Ossey. Liln-rty (’loak 
U«. savininkns, nužudė Nieho- 
las Na<lnlsky ties Roosevelt 
ruod ir Halsted gnt.

Nndalsky čia buvo atvažiu- 
vęs pas savo pažįstamus, .lis 
gy veno Soiltli l’end. Ind.

Keli detektivai vos sugavo 
jmšėlusį (tssey. Jis šaudė į 
detektivus.

Kuomet jis buvo nuvestas 
pas savo auka, tarė: “Gaila, 
rnšovinu pašalinį žnmgij.”

Baskui jis pasakojo, kad ne- 
sennf jį buvę užpuolę ir ap
mušė darbininkų "slugge- 
riai.”

Ossev brolis Alever vėl sa
kė. jog Isador turįs nervų li
pi-

Ib-t reikia žinoti, knd ser
gantiems nervais visgi 
lia nešioties revolverio, 
par žudyti žmones.

Tokiems tiukamitiusia 
yra ligoninė. Gi už žmonių žti 
dymą turi Imt Inmnštriniiaiai 
tMU< utį.

Be nl s-joiiė*. Ossey gaus už
tarnautą bausmę, ,

neva- 
gi y-

degtinę. .Intu 
tas šiandie nė- 
ir gyvena kitoj

TIK DIDESNĖ PRODUKCI 
JA GALI SUMAŽINTI 

KAINAS.

Taip tvirtina Dr. Nii-holns 
.Murrnv Bntlcr, Onhimbin imi- 
versite!o pri-zidi-iitas.

Sako, mes kur kus gerinu vi- 
snkiiom šiaiiilie aprūpinti už 
kitas šalis. Bet mums tlatig- 
ihitiginii visko ir reikalinga.

GAVO PO 5 METUS.

Daniel Vitivirii ir \Villiain 
l'um-ll nutaustu |m> .'i metus 
kalėjimo už. apvogimą pastos 
suhstoties po utim. 233S Er.st 
71 gnt.

Visi, kurie esate pirkę 
tuvos pnskolos lamus iš

1 davinėtojų:
Kleb. kun. A. Nkrypkos, J, 

Budginn. M. Sveikauskio, ,A.
1 Panavo, .L .Martinknus, J. Ju

raškos, M. Panavo, M. K unkš
to, J, Niiusėilo, A. Damnško, 
P. Kazakevičiaus, A. Butkaus, 
J. Paukščio, K. Biiltikąuskio ir 
J. Ambrozaitimiės, teiksitės 
susirinkti šiandie, birželio 11 
<1.. K vai. vakan*. Av. Kryžiaus 
parap. salėje, nes bus dalina
mi L. Pn-kolos Bonai. Nejia- 
mirškite pasiimti su savimi 
kvitą, kurią išdavė pardavinė
tojau.

Nepirkusieji galės nusipirk
ti ir ant vietos gauti lamų, jei 
tik pilnai įmokės pinigus. Pir
kusieji, jei norės, galės dar 
po vieną huną nusipirkti, 
kin atsiminti, 
te|wiskolinome 
gražu dar iki 
tai.
Štai sektinas 

oflnkitainms. 
4621 So. Paulina St., jau tre
čią Imlią nupirko iš mus sto
ties, (Dabar yra pirkę* išviso 
už $2(M1.)

Vincas Stancikas,
L. Paskolos Stotiem Rast.

kail mažai 
Lietuvai, 
paskirtai

I,ic- 
jMtr-

Rei- 
dar 
Toli 
kvo-

jMivyztiis town- 
B. Navickas,

SUAREŠTUOTAS PAPIR 
KIMUS IMANTIS POLIC- 

MONAS.

Suareštuotas policiuoiins Roy 
Gradlr, 
nuovados, 
papirkimo 
gand, 4700
už parupinimii •lieencijo# par
davinėti cigarohiK.

stockyurdų policijų* 
.lis išsiderėjo $.'>11 
nuo Antim \Vie- 
\Ventwortli Avė.,

PRANEŠTA. KAS SUDEGI 
NO ANGLŲ VĖLIAVĄ.

Prisieis atsiprašyti Anglijos.

Washinglon, hirž. 
>t yhės sek rrt oriu* 
Ih-s vurdn jnu tarė 
m<> žodi Aimli io- amluisado- 
riui iiž. sudeginimą čia andai 
anglų vėliavos.

Dabar valstybės sekretoriui 
prisioi?. induoii formali atsi
prašymų Anglijo* amtasado- 
riui.

N»».« Cohimbia di-drikto 
liriįit jnu indavė valstybė* 
kh-toriui niĮHirtn apie tą 
-ą nuotikį.

Rn|M>rt<* pranešama, kas
degino vėliava ir prie kokių 
nplinkybių.

Fedvridio distrikto proku
roras pranyšė ]»oli<*ijni. kad 
kaltininkės už tokį dailių jg>. 
galima įmušti. Ne- nėra tam 
tikslui įstatymų.

1(1. —Yni- 
vyrinuny 
atsiprušy-

]>O- 
se- 
vi-

KU-

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS 
“DRAUGE.”

T. VYČIŲ CHICAGOS KUO
PŲ DOMEI.

L. Vyrių ('hicngfis Apskri
čio piknikas, kaip jnu visiems 
žinoma, Ims nedėlioj, birželio 
13 <1.. National G rovė, River- 
-iile, III. Tat visos kuopos, 
katros turi paėmusius j ui r da
vinėti įžangos ženkielins, pri
valo sugražint i pinigus arba 
neparduotus ženklelius 
kasos langelio tų jničių 
t. y. nedėlioj, birželio 
nevėliau 10 vai. ryto.

Rengimo Komisija.

prie 
dienų, 
13 d..

PRANEŠIMAS.

šiuoiiii pranešu, kad Liet. 
Vyčių Chicago* Apskričio 
choro metinis mudriu. įvyks 
|M>tiiyvioj, birželio 11 d., 1920, 
Mark \Vhite Sqnare parko 
svet., 29-tos ir llalstecl St •

Todėl kviečiami visi choro 
nariai ir rėmėjai j šį susirin
kimą atsilankyti, nes bus iš
duota visi užsilikusieji ra 
purtai ir renkama nauja 
valdyta sekantiems metams. 

Rast. Z. M.

WESTPULLMANIECIAI|

Kikulskio laidotuvės.
Gcgužėd 25 A, apie aštuntų vn- 

litinių ryte ii visŲ miesto dalių 
galima buvo patėtnyti 
Jitm, važiuojančiu* link 
trnl Park Avė. Tai yra 
Julių Kikulski gyvena
vintų valandų galt ė buvo užkilai* 
tn automobiliais, o šaligatvini 
žmonėmis — net sunku buvo pra
eiti. Pažvelgus j minių, pirmiausia 
metės į akis gedulingas ženklus 
*u parnie: A. »M C. & B. U. of 
N. A. ir kitų įvairių ženklelių, 
taipgi žmonių padrėdžiusių tau
tiškais rubaja, ir juodveidžių.

Apie dešimtų valandą pradėta 
taisytica prie nešimo karsto. Gyvų 
gėlių vainikų, kaip šieno, prikrovė 
penkis automobiliu-

Dešimtą valandą trims kuni
gams lydint, tanui grojant, pra
sidėjo ilga procesija Sv. Jacinto 
bažnyčios link, kur buvo gedulin
gus pamaldos. 18 bažnyčios nuly
dėta j Sv. Alberto kapines. Ant 
l apinių pnmnl Tą pn\-d$ bnn 
(irudzincki, šv. Jono tažn. klebo- 
nes. Jis nupiešė Kikulakio nuo
pelnus ir patarnavimų lenkams 
dnrbininkama. — Antras kalbėto
jus buvo nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos — Stanislnw Rakus.

Ai, kaip gyva*, nebuvau dar 
mntęs, knd darbininkai apgailes
tautų savo vadus taip, kaip lcn-, 
kai apgailestavo John’ą Kikulskj. 
Kada kun. Grudzmcki pradėjo 
piešti Kikulakio darbus, lenkų 
minia, kaip bičių spiečius, pradė
jo ūžti, o iš akių ašaros kaip be
lus krito.

Laidotuvėse dalyvavo suviri du 
šimtu automobilių ir suvirti tūks
tančio žmonių, kurių tarpe buvo 
daug darbininkų vadų nuo įvai
rių darbininkiški) organizacijų.

John Kiknlski buvo dar jaunas, 
tiktai 43 metų amžiaus, 
motery ir i>cnkis vaikus.

Kikulsldo darbai.
John Kikuloki buvo organizato

rium Amerikos Darbo Federacijos. 
1917 metais, kada pradėjo orga 
nizuoti gy vulių skerdyklų darbi
ninkus, John Kikulskis buvo pa
skirtas j Chicagos Stoek Ynrdų 
distriktą. Jis buvo gabus organi
zatorius* ir geras kalbėtojos. Kai
po tokiam pasisekė suorganizuoti 
lenkus ant tautinių pamatų, o no 
ant darbininkiškų. Būdavo, visa
dos savo kali tose pažymi, knd 
“mot, lenkai, vieni tegalini pada
ryti, tą arta tą, o kitu* tautos 
žmonės nieko.*’ Žinoma, tas len
kam* labai tikdavo ir jie jnm ti
kėjo.

Matydamas Kikulakis. kad len
kai paga to vi yra ir j ežerų šokti, 
bilc tik jis pmuikya, aumanė saro- 
tižksi pasielgti ir pradėjo veikti 
prieš Stoek Ynrdų Uniją. Ameri
kos Darbo Federaciją, už ką ir ta
po pmšalintnsJ is suklaidino visu* 
darbininku*, kurie buvo po jo in- 
tekme ir bnndė sūdanti naują 
uniją. Bet jo sėbrai norėjo lenkus 
prikergti prie nidoblistų. Kikuta 
kis pamatė, kad jau važiuoja nrge 
rame vežime ir darbuojas darbi
ninkų nenaudni.

Po, keletą menesių Kikuloki* pa
matė, kad negali* daaickti sau pa
geidaujamo tikslų, patarė suklai
dintiems lenkam* atgal ausi jungti 
su Ajnaignttiatcd meni vuiicra ū 
Butchcr \Vorknun of North Ame- 
rica. Jo d raugai-sėbrai, žinoma, 
neteko vadovaujančių ralių, nes 
pats Kikulski* tn)>o išrinkta* Dis
trict l'ouncil No. 9 pirmininku ir 
darbavos pamkuiingai per keletą 
mėnesių. Bu v uitieji Kikulskio
draugni-sėbrni buvo jau J»orą kar
tų pirmiau* užpuolę ir bandė nu
žudyti. tat tas jiems nepasisekė 

Gegužės 2 d., ankstį ryimctį, 
tarp Kikulski o ir J. W. Johnston 
sėbrų įvyko npsišaudymai, tat nie
kas nebuvo Kužeistaa. Taigi ir da
bar yra manoma, kad buvusieji 
draugai-sėbrai jum atkeršijo už 
atsitraukimų nuo jų. Paskutinėse 
dienose Kikulski* nesibijojo saky
ti. kad buvo padarų* klaidą, tat 
sakydavo, kad atsitinka kiekvie-

Paliko

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kml pns Jus dienraštį “Drau
gą” atstovauja p. M. Kiupe- 
lia 12115 So. Halsted St.

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą”, taip
ogi galite uzsiprenumeruot! nam padaryti klaidų, tik reikia 
ir apgarsinimų paduoti j jax palaižyti- taip greitai, kaip pa- 
dienraštį. |iėjniji. c______

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & CO., Vedėjai

3249 South Halsted Street . Chicago, lllinois
. Boulevard 611

Yra plačiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžiniškumu, rupesti.ngumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės.

Siunčia pinigus į Lietuva ir visas kitas svieto dalis po dienos kursu ir garan
tuoja pristalima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir išmoka grinais pinigais.

Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patamavima 
$5.00, Per šita ofisą yra šimtai žmonių išvažiavia.

Parduoda laivokortes į Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų 
kompanijų per LIEPOJU, Danziga. Francija ir visus kitus portus.

EŪROPEA.......ERICAN BTRKAU ” * ' ’ ’ . ’ ‘ i ” ’
viską gerai ir greitai.

Bintus atdaras: nuo !> ryto iki 6 vai vakare. Utarninkaiu, Ketvergai* ir Subato- 
mia iki 9 vai. vakaro. Nedėliomi* nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

v ♦

Į..-.. ...... ■

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgžd. Street 

CHICAGO. ILLDTOŪ 
VBtefan** Tarti* Mist

▼olando*: — • Iki 11 lt ryto 
t po platu Iki • rak. N*d *1 lo
mi* nuo S Iki k raL -akam

X.

S. D. LACHAWICZ
IJHuvy. Of.l.nrlu. [.t.nunja l»M«- 

tuv**r ko pOriauMa Hsikalo loldlta M- 
OSunl. o niaan darbu burtia ulaanadl.il 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
TeL Cnnal Ilk*.

im><, ncrrucsr'
Kaitai 

tai gydi 
rianm ____ ___
FLES yra tai papraičiauiii 
»!aukq tr odo* raatipHntojia, 

kum prigelbi gamtai auteikt žmogui prildauMnti grožį. O kai g*) 
būt gražesnio už ilgu*, blizgančiu*, ivclniua plauku*? Kas gal būt 
smagesnio už ėystų neoicžinči* galvos odų?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RCFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės take jų jau nei žymės netiks I Paskui tik retkar
čiais suvilgant galių tas unektinu, kad pleiskanos ncatsinaujintų. * 

Kusipirktc iiųnakt RLTFFL.ES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c , bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti ^>ric kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje. tai 
atsiųskite mums 75c pačio markėmis, ar mooey order šiokiu adresu:

r. AD. RICHTLR 6 CO., 3tMW BroUw*y. Nevr York
------------------------

yraRUFFLES? Ar 
luolė? Net! Ar kve- 
vanduo? Keli R U F-

Rndd. 1130 Inik-prml<nux- lllol. 
Trlcfona* Van llurvn 30* 

DR. A. A. ROTH,
Itauu Krdrtojaa Ir rtilruri;a*

Hporlj»ll«t*» Molzrilkij. Vyrihkg 
Valkų ir vi*,/ chroulaka H|nj

OflMu: *334 Ko. Halsicd Kl. Chicauro 
Telelono* I>rwer oei»3

VALAJTDAa: 1O—1I ryto *—* po 
pieta 7—41 rak. McdCUoml* 10—H d.

I 
I 
fl 
I 
■ 
I
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!
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DR. CHARLES SEGAL
Pcrkr-lė Mio oil« po ntun. 

4129 S. Ashland Avenue 
S|xx-|nli.l*j> dilinu, niotenj ir irf- 
•V Urv-
Valando* nuo 10 Iki !I Ulryto: nuo 
2 Ik! 6 po plotu: nuo 7 Iki t:Z0 
vakare. Nedėllotni* 10 Ik! L

Ti-lrfiMuu Drrii-I 2X00

X- -■

■

iiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiimiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS*

Su žinomi pra- 
nešu savo viziema 
pažįktaiiiėtųs kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Karinu. 
Tninei dailinu ui 
ningua ant namu 
ir formų už maža 
nuošimti ir apauti 
goja munua ra- m 

kaminą ir automobiliu* nuo ugnie* l' 
grrinuzii«r kompanijoac. Aš turiu!S 
ant pardavimo daug namu naujų‘H 
ir žemi brangiu ir pygių mūriniu ■ 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu įfi 
formų ant pardavimo ir ant rando* g 
ku gyMilini* ir mu viaoi* įtuisiniai* 
kaa tik yra reikalinga prie ic v- B 
nimo. To* faruiiM yra Vabrtijore £; 
\Vi*ron*iii ir Mirhigan. Todėl ne- 
praleiskite tos gero* progų* kad E 
vėliau ne*igniiėtiimctr. bet ateiki- E- 
te į mano ofiao ir galėtute gauti di- m 
įkunes iuformurijo* apie namu* ir g| 
farma*. ■

vr

GEORGE PETKUS.
Real Estete. Loans & Fire 
Insnrance, Foreign Eichange 

and Steam Shin Tiekėte.
" 13402 S. Halsted St Chicago. 

j p V I TeL Yards 5379

Amerikos Lietuviai!
Suteikite Mučų Karžygiams šviesos Spindulių!

• •
Lietuva* kariuomenė. naro Ir prieta kraujų lloriama. didžlaurtoml* 

paataniroini* bei vargai* tftvljo U Matūros boltovlkua ir vokiečiu imi 
ruau berinonUnlnku ptėMkua. •

Llctuvo* kariuomenė neleldtu aratinlem* Lietuvos prietaru*. rok- 
•loma lenkam* giliau JJetuvon vartei*. kad m u* viaai pavergiu tr 
tnu*ų troonea dar labiau piritų ir vėl juo* J vergija* panti tu pan
čiotų.

Lietuva* kariuomenė apgynė ir gina m u* y broliu* tr jų turtų. 
Lietuva* kariuomenė jau Ūkor ęJ o lOetuvni garbingų vardų ir Viaam 
paiatilų sarau.

liet IJotiivo* kanunmen-1 relkaMnų* teima reikalinga, kad nei 
viena* Lk-luvo* karei, I* neliktų n<-|inin<>k>la* skaityti ir rašyti, kad 
ncrrjttų namo neprasitaria?*. Gana tanuvaa musų brangioj Tėvynėj!

To^al kieno >lrdl» dar lyra, kieno klrdl dar trakai tėvyne* mei
lė, juMk-kitr švirali mu-ų karei,iu>: siųskite jiem* knymi alųaklto 
aukų pinigai*, trt kuriuo* bus perkamo* kareiviam* knyga* ne* da
bar. kada nutilo IJetuvo* frontone* kovo*, pradėta uoliai *rlr»tt ka
reiviai:. steigiami jiems knygynėliai, mokyklų*, daromos puakųllna, 
didinama jų lalkrakti* Ir "Kartukių fcodi*".

Knyga* ir pinigus alųaklto tiesiai Lietuvon lluo adresu Kauna*. 
’-Kariikių /xh!*1«i'' Krxlak<-ija. arba atiduokite j musų Delegacijos 
rankas Wa*hlngtone aiškiai pažymėjus, kad jis persiųstų "Kariš
kių Žodlio“ liedakcljat.

Broliai amerikiečiai, nealgnllėklte musų kariuomenei šviesas!

“Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuania.
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■ Didelis Išpardavimas Namų
per Birželio mėnesį

Ant lengvių išmokėjimų kiekvienam lengvai priei
nama, Atsišaukite luojaus pas:

S s

J. POŠKA :
4436 Washtenaw Avė. *• Chicago. III. ■

TeL McKinley 5608
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