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Lenkai Kreipiasi j 
Bolševikus Taikos 

Negali įvykinti savo im-
perįjalistinių tikslų 

IŠ REPUBLIKONU KON
VENCIJOS. 

GANA JIEMS UŽKARIAVI
MŲ SVETIMŲ TERITORIJŲ 

BOLŠEVIKAI ARČIAU 
4 KIJEVO. 

Lenkai įsitikino, kad perdaug Troškinamos lenkų linijos. 
pasigamino priešu. i 

- Londonas, birž. 11. — Sulig 
Varšava, birž. 11. — Vietom į ctfioijalio iž Maskvos bolševi-

lenkiški laikraščiai praneša, 
JGg t o m i s uif-iiOims ijeiiKijos 
vyriausyl*"' pasiųsianti bolševi
kams notą su pasiūlymu tai-
kinties. 

Pa»iu4vmo gota Maskvon 1" pasiusiąs mmisteris pirnnnin-
kas Skulski. I^enkų seimo ly
deriai varu verčia Sknlski ir 
Pilsudskį kuoveikiaus dary* 
taiką. Nes nei vienam iš jųr 

kų pranešimo, bolševikų ka
riuomenė atsiduria vis- arčiau 
ir arčiau Kijevo. 

Pranešime sakoma: 
"Mūsų kariuomenė, veikian

čioji dešiniajam upės Dniepro 
šone, priešininką atbloškė 
atgal ant Kijevo, ant Kijevo-
Korosteno geležudcelio. 

"Mes taippat pasivarėme 

Birželio 10 d. republikonų 
partijos konvencijos sesiją at
idarė su malda Jo Eminenci
ja kardinolas Gibbons. 

Tas Įvyko 11:20 pirm pu
siaudienio. 

Kardinolą j Coliseumą eks-
kortavo policijos viršininkas 
Garr-ity su kitais policijos 
vyresniaisiais. Personaliais 
kardinolui sargais buvo Ed-
ward Hines ir D. F. Kelly. 

Po pietų sesijoje buvo skai
toma ir priimta partijos plat
forma. Kuone visa platforma 
pašvęsta nupeikimui demokra
tų administracijos ir pastato-

Lietuvos Seimas Prieme 
Laikini Konstituciją 

-

Prezidentą Rinks Steigiamasis 
Seimas 

WASHIN(<TOY/, birž. 10. — Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo sekančią Eltos (agentūra) oficijalę iš Kauno kableg-
ramą: -

Steigiamasis Seimas priėmė laikinąją konstituciją. Štai 

Iš Nelaimingos Rusijos 
RUSŲ MOKYKLOSE TIK 

BOLŠEVIKIZMO MOKOMA. 

Naikinamos krikščionių 
bažnyčios. 

s 

kiekvienam atskirtam atsitiki
me. 

Panaikinti visi advokatai. 
Kadangi Kijevo universi

tetą vesti trūksta reikalingų 
lėšų, tad ir kiti skyriai užda
ryta. Nėra pinigų, tad r:'?ra 

svarbiausieji posmai: 
Lietuvos valstybė demokratinė respublika. Steigiamasis Sei

mas suvereninės Lietuvos galios išreiškėjas. Seimas leidžia 
įstatymus, ratifikuoja sutartis su kitomis valstybėmis, 
tvirtina biudžetą, prižiūri įstatymų vykdinima. 

Vykdomoji (pildomoji) valdžia — prezidentas, ministerių j nuosavios socijalistinės parti- s°kie, 
mi respublikonų partijos su- kabinetas. Prezidentą renka Steigiamasis Seimas. Preziden- J jos reikalai. Todėl jie steigia d™**. 

tas kviečia ministerių pirmininką. ! mokyklas, paremtas vientik Antrajam 

Berlynas, b i r i 11. (Rašo 
angį. laikraščių koresponden- nei profesorių, 
tas). — Rusijos bolševikų vai-1 Kaip žinoma, bolševikai 
džia ypatingą svarb^atkreipė Rusijos gyventojus yra pa-
j apšvietimą. Kadangi Rusi- dalinę i tris skyrius. Proti-
joje labai didelis nuošimtis niai darbininkai (katrie dirba 
bemokslių, tai mokyklų pla- protu, ty. profesoriai ir kiti 
tus steigimas būtinai reika- mokslininkai) padėti antran 
lingas. skyrium Pirmąjin skyriau ii>.-

Bet bolševikams nerupi ti- e i n a r a n k » d a r b o darbininkai, 
kroji žmonių apšvieta.' tik G i trečią jin — buržujai ir vi-

bolševikų, veltė-ulig 

nianvmai 

dvieįu n e p a i k o su šugalvo-|P i rm .vn i 5 i l £ a i kabojo šono 
ta savo politika u ž k a r i a u t i : 1 ^ 1 ) i s n o s - Tarašča apskri-
svetimas teritorijas ir praplės- TO pietvakaruose nuo Kije
li Lenkijos rudžius. Ir toles-jvo> I n e s sutruškmome prieši-

srali duo- . : n i n k o s t lP r i? Palaikymą ir nis kariavimas 
labai baisių ne- uzemem 

j Priešininkas 
nepaprastą r!;I"* 

Bielaja Cierkov. 
pasprūdo i šiau-

ti lenkams 
laimių. 

Seimas turėjo 
jį susirinkimą. Buvo aptaria- * ' Toliaus bolševikai praneša, 
ma vyriausybės vedamoji po-'jog JU raitarija sulaužusi 
litika. fsitikinta, kad vjriausy-j lenkų .linija Berdičevo ir Ži-
bė veia šalį pragaištin. Ncsjtomiro apylinkėse. Gi Bobru-
iš kabineto jau pasitraukė; i?ko šone bolševikai pasiekę 
trys liaudies partijos ministe-Berezinos upę. 
riai. Jie nesutiko su Skulskio\ Sulig žinių iš Maskvos, bol-
ir Pilsudskio veikimu. I ševikams su žygiais vyksta 

Lenkuose jau Įvyksta pra-įir Krime prieš gen. Vrangelio 
džia nesutikimams. kariuomenę. 

Paskutine Chicagos Vyskupijos 
Jubiliejaus Diena 

reikalavimai. ! tas kviečia mimsterių pirmininką. ! mokyklas, paremtas vientik Antrajam žmonių skyriui 
Platforma karčiai paliečiai S**!**"8*1 t u r i bausmės dovanojimo teisę. Ligi p u l t a ffeoifiėvftiniais principais. Kaip i skiriama daug mažiau maisto, 

ateivius. Reikalaujama didės- S * * * ^ j o P^^8 e i n a S 8 ^ 0 pinmninkas. M i n i s t e r i ų ! ^ į ^ r u $ u l n o k v k i o s e buvo kaip pirmajam. Tad daugelis 
nis ji, suvaržvmas, sumano- i ™>metai tfyieno dirba ir atsako prieš Seimą, šiam išreiškus ! I a i k o m a c a r o s l a v i j o s d v a . rusų mokslininkų pameta 

sia. taip šiandie bolševikizmo profesijas ir imasi kokio-nors 
jų suvaržymas, sumano-j 

ma kas metai visoj šalyj re
gistruoti visus svetimšalius, 
kol tie nepaliks-piliečiai. 

Daug' nukalbama apie viso
kius gyvuosius šalies reika
lus, ypač apie papiginimą pra-
gvvenimo. 

nepasitenkinimą atsistatydina. 
Lietuvos respublikos piliečiai be skirtumo lyties, tauty

bės, tikybos yra lygus prieš Įstatymus. Luomų titulų nėra. 
Visiems piliečiams duodama asmens, buto, korespondencijos 

REZIGNAVO UNGARIJOS 
KABINETAS. 

Ministeriai pasitraukė del te
roristų veikimo. 

dvasia. 
Bolševikizmas Rusijoje nuo 

neliečiamybė. Tikybos, sąžinės, spaudos, žodžio, streikų, susi- buvusios caroslavijos mažai 

rankų darlx>, kad gauti dau
giau maisto. Taip ir nyksta 
rusų kultūra. 

rinkimų, draugijų laisvė. 
Mirties bausmė naikinama 

ANGLIJOS KAREIVIAI KE
LIA MAIŠTUS. 

Bonar Law mėgina užginti. 

PAIMTI VISŲ ŽMONIŲ 
PIRŠTŲ ANTSPAUDAS. 

KUO skiriasi šiandie. Gal tik 
tuo, kad carų laikais mokyklo
se daugiau būdavo drausmės. 
Bolševikinėse mokvklose vieš-

Naikina visas religijas. 

Bolševikai su didžiausiu j -
nirtimu kovoja prieš visas 
religijas. Kur vra galima, jie patauja pilnas mokinių palai- . . . : ° r . 
naikina pravoslavu cerkves ir 

Vienna. birž. 11. — Ungari-
jos ministerių kabinetas, ku

priam pirmininkavo Semeden. 
kurs buvo podraug ir viduji-' saldžia. Jai vadovauja re vo
nių reikalu ministerių, atsis- liucijonierins Mirza Kutchuk. 

i durnas. 
j kataliku Iraznvms. Kur nega-

To nori policijos viršininkai. I Bolševikinėse mokyklose m o - ; l i m a t 0 ^ ^ ^ j i e w r k w s 
kiniai suorganizuoti j s ov i e - | a r b a W n v ^ i a ; a p ^ e d a a u ? 5 . 

) t u s - T a s mokyklas dažnai a P - j t o m i g m o k e $ t i m i $ t Mokestis Londonas, birž. 11. - Iš Detroit, Mich.. birž. 11. -
Maskvos pranežta, jog Persi- į C!ia internacijonaiiam.])olicijos' 
jos mieste Resht, už 1G mylių; viršininkų sajttngos suvažiavi-
i pietrytus nuo Enzeli, suorga-1 nie sumanyta Įvesti naujany-
nizuota persų provizijonalė bę Suv. Valstijose. 

36.000 VAIKŲ DALYVAVO 
v IŠKILMĖJE. 

Žiūrėtojai negalėjo atsižiūrėti. 

Birželio 10 d. buvo paskuti
nė Chicagos vyskupijos dei
mantinio ir Arkivyskupo si
dabrinio jubiliejaus diena. 

Įvyko 36.000 parapijų mo
kyklų vaikų parodavimas su 
> patingai parėdytais veži
mais, atvaizdinančiais įvairius 
iš Katalikų Bažnyčios ir Chi 
eag;os vyskupijos istorijos vai-; bbons 

I kitos augštosios dvasiškijos. 
Parpdavimas prasidėjo nuo 

; Municipal Pier ir pasibaigė 
' ties Lincoln parku. Tenai iš
kilmės pasibaigė. • 

Iškilmėse dalyvavo ir lietu
vių parapijų mokyklų vaikai. 

; Turėjo dailiai papuoštus ve
žimus. 

Apie 100,000 žmonių gėrėjo
si vaikų iškilmėmis. 

"Didžiai nuostabus regi-
pasakė kardinolas Gi-
i mūsų Arkjvyskupą. 

i nvs" 

zdus. ! "Tikras garbingumas. Reikia 
Daugiau trijų valandų už-j pasveikinti .Jumis#kaip i r tuos 

ėmė, kol pai*oda\i'mas praėjo j vaikus ųž tokias "jstabias iš-
pn> s\.ocijaliai padirbdintas pa; kilmes, kokių esu liudinin-
:mrl>o< paffrin<las. kur buvo-kas." 

(Jibbons, Arkivvs-; 

tatydino, anot gautų žinių 
iš Budapešto. 

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

Ministerių kabinetas veikė 
pradėjus praeito kovo 14 d. 

ITALIJOS KARALIUS UŽ
IMTAS KABrNETU. 

Būtent, sumanyta pravesti 
fedorali Įstatymą, sulig kurio 

lanko valdžios paskirti • ins
pektoriai. Pirmasis tų ins
pektorių vaikams statomas 
klausimas yra: 

" A r 

Anginos indėnu kariuomene , T- • , A. ivrsi šalies gvventojai pnvers-ten. buvo atsisakiusi kovoti A. . ,. ..: . 1JV. . . . • v • , _, . . t ina i policijmei valdžiai ture-pnes revolmcijonienus. Tauri . f . , , vv. 
•• -v T> i.. - r> i tų paduoti savo ranku nvkscių ji is Beshto pasiųsta Bagda- , • , \ , . , : v'. ,. daiktas. V w , f. . ,. r ° • antspaudas kaip kad šiandie aan. Be to, dalis indėnu karei- -, , . . .. , . . . . . , . . : . . daroma su kriminalistais ir Bolševiku mokvklu progra-vių perėjusi revoliucnonieriu v- „ , . . . . , . . : ,.*, J ' * & . . ' šios salies'junninkais. ima stropiai apdirbta. Jon m-

_, . , —ieina ir labai geru daiktų, kaip 
vvriausvbes atstovas parla- ,- • , j u 

\ ' _, \ Kiek iam v r i žinoma Rcsii i mokinimas rankų darbo, 
mente, Andrew Bonar La\v. *M«K jam >ra zmoma, KCMI-, g 

; . . . » , , , * u u -̂ i- , Bet reikia žinoti, kad tie 
pranešė, jog tos iš Maskvos v-,te buvęs neskaitlingas angbj 

, privalo sumokėti parapijonys. 
PravosJa\*ų šventikus ir ka

talikų kunigus persekioja 
Juos areštuoja ir pristato 

myli savo mokytoją ? | d i r b t i s u n k i a u s i u , i r b j a n . 
Atmink, jei nemvli, tavo so-', 
vietas jj gali pamainyti ki-J 
tu ." 

nausius darbus. 

a r-f molas 
Opas jubiliantas ir daugelis! 

O R A S 
BUS SUVARŽYTAS VAR

TOJIMAS CUKRAUS, 
BIRŽELIO 11 ioor> 

Cbic ipo ;r 
ši;i:;<]įc ir ryl 

Vakar a:i<S.' 
l>r<M» 0-> laipss 

San! / f'ka 
Mėnulis }•:•<' 

rinkėm. 

•11-

• micsciai. — 
jrr.įžns oras. 

a temperatūra 

leidžiasi 7:25. 

Wm York. bir/, 11. — Bir
želio 21 d. visoj šalyj bus į-
vestas suvaržymas vartoti 
cukrų lygiai kaip karės metu. 
Suvaržymas pirmiausia palies 
viešbučius ir restoranus. 

Apie tą čia paskelbė gene-
rp)u- šili'-s vn'kuroro asisten-
!a- Ar;;'::.. 

Rymas, birž. 11. — Patsai 
karalius pradėjo rupinties pa
dėtimi ministerių kabineto, a-
pie kuri ministeris pirminin
kas parlamentui pranešė, jog 
jis atsistatydinąs. 

Karalius vakar j savo rū
mus buvo pasikvietęs buvusj 
ministerį pirmininką Tittoni. 
šiandie senato prezidentą, ir 
buvusį ministerj pirmininką 
Olando. 

Su abiem jis diskusavo apie 
ministerių kabineto padėjimą. 

, visi gerieji daiktai erali pil-
mos nesutinkančios su tasy- garnizonas, kurs atšauktas M j n a i a p s i e i t i i r fc Į ^ f e , ^ 
T^ visai kitų aplinkybių. įmo. Kitose šalvse mokvklos 

« _ i •, • • . ; - i • ' u ikaaujant valstiečiams. 
= !puikiai tarpsta, turi pasek-; 

Ypač jiems vyksta naikinti 
! krikščionių šventvietes ir 

Bolševikizmas — principijalis Į persekioti dvasiškius mies
tuose. 

Miesteliuose ir sodžiuose 
taip nėra. Jei tenai pasitaiko 
jiems suimti koki šventiką, 
tuojaus ginkluojasi ir pakyla 
prieš bolševikus valstiečiai 
Jie valstiečių pakilimų labai 
bijo. Tad kuone visuomet pa
leidžia suimtus dvasiškius rei-

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
By GENE BYRNtS 

mingumo, kuomet Į jas neive Kažkodėl bolševikai ligšiol 

ALBANAI ĮVEIKIA 
ITALUS. 

Paima nelaisvėn būrį italų. 

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

Telefonų ir telegrafų linijos 
perkirstos. Susimainyta šandy 
mais. Italų kariuomenė or
ganizuojama atimti nelaisvius. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-

ir intaką. 
Teko but Žitomieriuje, kur 

ilgas laikas viešpatavo bolše
vikai. Tenai jie buvo Įsteigę 
(ii pradinę mokyklą. 

Kaip sakėme, geras daiktas 
butų rusams tos mokyklos. 
Tik didžiausia nelaimė ta. kad 
tose mokyklose pirmiausią 
vietą užima bolševikizmo 
mokslas. Rodos, ką bendra 
galėtų turėti mokykla su ko
kia nors politikine partija. Į 

tiems darbuose nekliudo. Bet 
turtingieji žydai neturi jo
kios malonės bolševikuose. 

Tokia bolševikų tvarka Ru
sijoje, suprantama, baisiai vi
sų nepakenčiama. Ir todėl se
lenitą bolševikams ilgai gy
vuoti. . 

Atlantic City, N. J. birž. 11. 
— Už kokios pusės mylios nuo 
krašto čia okeane pražuvo pa
sižymėjęs lakūnas Hugb Gor-

: Bolševikams partija - t a i ! d o n Campbell iš Xew Yorko, 
kuomet su lėktuvu iš 300 pėdų 
augštumos krito į vandenį. Ne-

! svarbiausias daiktas. 
Bolševikai buvo sumanę Į 

j mokyklas Įvesti priverstiną g Į g g 
mokinių militariiiĮ lavinimą. 
Bet nepavyko su tuo sumany
mu. 

PINIGU KURSAS. 

IsrtUL 
NEKU0MET TAIP NĖRA. 

žinomas milijonierius pasakęs: Turiu jau užtektinai susi-
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). i taupęs pinigų, tad ir gazaUnai kainą papiginsiu. 

Nėra teisų mokyklų. 

Kijevo universitetą bolševi
kai perdaug nepalietė ir savo
tiškai neperdirbo. Tik panai
kino teisių skyrių ir visas ki
tas teisių mokyklas. 

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

Svetimu viešpatijų pinipų ver
tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 10 d. buvo .tokia sulig Mer-
chanfs Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarai $3.94 
Lietuvos 100 auksinų 2.6-1 
Vokietijos 100 markių 2.fi5 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už 1 dolierj 13 fr. 0;> 
Šveicarijos už 1 dob'erĮ f> f r. .r»0 
Italijos už 1 dol. 17 L 50 

• < <j 

" 

i 

liama jokia pašalinė politika |j proteguoja žydų rabinus, j^ i -

' 

^^SsSįiBMsįifcSlaiftsaisflfi *-^taN »w—*.ii 
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UITCVTC KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Klna kaodit-n* Išskyros ncdėldlenlos. 

P i i i i M MEK-VTOS KAINA: 
CHKAGOJ IR CžSIENftrJE: 

Metams & fS.00 
Pusei Meta . . . . . . , . ^ . . ; • . . . . SJH> 

«IJV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Meto S.00 

Prenumerata mokasi Ižkaino. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuJ" Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba idedant pinigus i 
registruota laišką. 

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

Telefonas McKinley 6114 
.. , < ^ K « ^ -***^^**-. «ai^nESiMa 

• 

s 

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

Nedėlioję 13 birželio Chica-
goje bus pirmasis Bemėjų 
Draugijos seimas. Delegates 
nuoširdžiai priims Šv. Kazi
miero Seserys. Delegatėms 
vienuolynas rengia netik dva
sios pokylj, bet ir pietus, kad 
kūnas nenusilpnėtų. Vienuo
lyno ir apielinkėje sveikas,gry-
nas oras ir gražus reginiai 
Kituose seimuose žmonės nu
vargsta, o čia seimas virs pa-
silinksminimu. 

adiemfftirželis y 1920 

Religija ir Socijalizaas. 

Meksika, Religija ir 
Amerika. 

*: 

... 
J 

A. 
ir 

i f r 

n 

Akademijos Remėjy 
Draugija. 

-
'•- Amerikos lietuviai teturi tik 
"viena savo akademiją mer
gaitėms auklėti, būtent Šv. 
Kazimiero Akademiją Chica
goje 2G01 W. Marąuette Blvd., 
tiesiog sakant, Sv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne. Kaip kita
tautės šviesuolės moterys tel
kiasi krūvon apie mergaičių 
auklėjimo įstaigas, taip ir lie
tuvės Chicagoje susiorganiza
vo į Šv. Kazimiero Akademi
jos EemėjiĮ Draugiją. 

J i jauna, nes užsimezgė pa-
vasarije 1919 metų, bet neži
nome veiklesnės už ją mus mo
terų organizacijos. Chicagoje 
jau kiekvienoje kolonijoje yra 
susidaręs Rėmėjų skyrius. To
kių skyrių čionai yra netoli 
dešimties. 

Kitų miestų moterys taip-gi 
supranta apšvietus reikalą. 
Jeigu moterys nori lygią tei
sių su vyrais, tai turi rupin-

Nabašninkui Caranza'i pre
zidentaujant Aleksikoje 1917 
m. tapo priimtas 130 posmas 
Konstitucijos, sulig kurio Me
ksikoje nevalia būti nei kokio 
tikėjimo dvasiškiais nei vie
nam žmogui, kuris nėra gimęs 
Meksikoje. Tokis dvasiškis ne 
turi teisės nei viešai nei pri
vačiai kritikuoti pamatines 
Meksikos teises, nei valdžią ar 
ba valdininkus nei apskvitai 
nei paskyrimu. Taip pat kon
stitucijoje pasakyta, kad tikė-
jiminiems laikraščiams nevalia 
rašyti apie tautos poli likos 
dalykus, nei skelbti žinhj apie 
valdininką privatinius ar vie
šus veiksmus, turinčius sąry
šį su viešais reikalais. 

.Revoliucijai laimėjus Mek
sikoje naujoji valdžia nori 
gauti Suvienytų Valstiją pri-
pažinimą. Prieš tą pripažini
mą suteiksiant Suvienytų Val
stiją Senatas tyrinėja Meksi
kos dalykus. Iš užrubežinią 
dalyką komisijos yra i.š:kirta 
Meksikos dalyką komisijėlė. 
Jos pirmininkas yra seuat >-
rius Fall iš Xew Mexieo. 

Ta komisijėlė projektuoja, 
kad naujoji Meksikos vald/Jn 
nebūtų pripažinta, kol toje ša-
lije neims viešpatauti laisvė 

Laikraščiai rašinėja ir daž
nai kartoja, kad įvairią dip
lomatą 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 siektą perdaug 
prie^ ramybės. Kerštingi jaus
mai aštrinusi. 

Gal apsistos kruvina karė ir 
tai abejotina, bet už tat prie
šai stovi kita karė — gilią 
įsitikinimą ir ją neapykantos. 

Tikinčioji žmonijos dalis ir 
žymi dalis indifirentų mato 
religijoje i r doroje pamatą 
žmonijos gerovės ir palaimos, 
valstybės stiprumo ir patrijo-
tizmo tikrumo. Be to, tikintie
ji religijoje ir doroje mato 
augštesnę savo gerovę, nes 
amžiną. Tie įsitikinimai yra 
nepaprastai gilus, stiprus. Jie 
nesiduos greitai ir lengvai pa
naikinti, kaip to trokšta soci-

kios dvasios. Jei taip, tai bai
sus apsirinkinMrs. Kolai mato. 
kad tikinčioji visuomenė stip
ri, jie sukandę dantis ir sus
paudę širdis laiko, kad tiktai 
neprapliuptų visa neapykanta, 
kokia ten susirinkus tu
no. Nežiūrint viso atsargumo, 
kartais išsiveržia ta neapykan
ta tai vienokiu, tai kitokiu bū
du. Tai darydami dangstosi 
žmonią gerovės skraiste, pui
kiausiais norais "paliuosuoti 
dvasiškiją nuo politikos ir 
duoti veikti religijos reika
lams.' ' Galima laukti, kad ne-
kurie socijalistu laikraščiai 
pasistengs veidmainingai nu
duoti net sav© prielankumą 
religijai ir dvasiškijai, kad 
suvadžiojus didesnį skaitlių 
tikinčią, bet mažai mąstan
čią ir silpnai susipratusią dar
bininką. Kaip &a senai uChi-
cagiškės "Naujienos" iškilmių 
gai gynė kunigu.-. "J ie 'esą 
piliečiai ir neteisinga butą, 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
(Speeijalė 'Draugo" korės 

pondeneija). 

Kaip Švėkšnoje organizavosi 
savyvaJdos. 

jalizmas ir laisvamanija — k*d jie įstatymu butų nepri-
leidžiami užsiimti valdiškas 
vietas." "Po to iškilmingo iš
sireiškimo seka eilių eilės 

' 
tis, kad moteriškoji jaunuome- • religijoms. 130-tasis k vstitu-
nė ir mokslu butų nemeidiesnė « j°s straipsnis apie dvasr;-
už vyriškąją jaunuomenę. Tąjkiją, mokyklas ir laikraščius 

t 

. 

suprasdamos Detroit?o mote
rys Įsikūrė didelį Rėmėjų sky
rių 

neturi būti pildomas amenk-e 
čiams. Tat reiškia, kad tikė-

Pliiladelpbia nepasiliko Jiminiai Amerikiečių laikraŠ-
užpakaly k l tą .Net tolymamejuai išeinantieji Meksikoj ga-j ^ k i * aprūpinti 
Cambridge Mass. ^ ^ , ^ > ^ ^ li.onią dvasios reikalų Cerk-
veiklus Akademijos rėmėjų 'ir ją kritikuoti, kad Amcnkie-

masonai. 
Socijalizmas, ar jis įvyktą 

bolševikizmo išvaizdoje, ar 
socialdemokratą, ar socijal— 
liaudininką, tai vis tiek: jie 
visi vienodai žiuri į tikėjimą: 
jie religijai neturi kito veliji
mo, kaip mirtis, ir kitokios 
vietos kaip kapai. Socijaliz
mas smarkiai kovoja su ka
pitalizmu, bet da 
su religija. 

Štai soeijalistų viešpatijoje 
— Rusijoje kas daroma su re
ligija ir su visu kuo, kas su ja 
rišasi. Iš laikraščių sužinoma, 
kad Maskvoje prieš Iverkos 
Dievo Motinos koplyčią val
džios paliepimu yra prikaltas 
didelėmis raidėmis padirbtas 
pa rašąs: ' ' Religija tai opium 
(nuodai) žmonėms." Valdiš
kuose skelbimuose nuolatos 
pažymima: "Hera 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 nepriiei-

straipsnių, kuriuose agituoja
ma prieš kraigus, kurie pa
sekmingai ir naudingai dar
bavosi ir darbuojasi tiek vi
suomenės, tiek politikos dir
voje. 

Štai ir matoma dviveidė 
smarkiau socijal-demolaratų politika. 

Niekaip negali atlaikyti tos 
neapykantos, kuri, kaip vulka
ne, nuolatos kunkuliuoja .jų 
širdyse, nors bando ir šiaip ir 
taip ją slėpti 

Žiūrėkime į visokią šalių ir 
Lietuvos socialistų darbus ir 
veikimą, tai geriausia pažin
sime iš to juos. 

V. K 

skyrius. 
Šičia Chicagoje veikliausi 

yra pirmasis ir antrasis sky
riai. Pirmasis Šv. Kryžiaus 
parapijoje Tovvn of Lake, 
antrasis Šv. Jurgio parapijoje 

čiai gali būti Meksikoje tikė
jimo skelbėjais ir viešai bei 
privačiai išreikšti savo «uo-
monę apie viešuosius, kad ir 
politikos reikalus. 

I 
Lengva suprasti, kad 1304a Bridgeporte. l'a.kutiuiu laiku • sis Meksikos konstitucijos pa-

f 
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antrasis, turbūt, pralenkė pir
mąjį surengdamas puikų kon
certą su komedijėlės lošimu. 
Pirmojo skyriaus darbštumas 
pasirodo ypatingai Centro su
manymų vykininie. 

Nežinia kodei šitame gra
žiame darbe nedalyvauja ar-
tymųju Chieagos apielinkių 
moterys, kaip ana \Yaukegan. 
Gary Ind., Rockford ir t. t. 
Gal čia šiek tiek kaltas laik
raščių tylėjimas apie šitą gra
žią ir gerą apšvietos draugi
ją. Laikraščiai, tiesa, paminė
davo puikiai pasisekusius tos 
organizacijos vakarus, kaip a-
na "Yakarienbučio" lošimas, 
paminėdavo mėnesinius cen
tro susirinkimus, bet nepridė
davo paraginimų nuo savęs. 
Tą apsileidimą ners dabar 
šiek tiek atitaisome. 

Hgų išvadžiojimų nėra ką 
rašyti. Jug nei reikalo nėra 
lietuvėms prirodinėti. kad mer 

ragrafas kaip tik ir buvo krei
piamas daugiausiai prieš A-
meriką. Jeigu dabar negalima 
bus to paragrafo uždėti ant 
amerikiečių, tai visas .para
grafas neteks reikšmės. 

Vis-gi gana keistas dahkas, 
kad šalije, kuri vadinasi civi
lizuota, dvidešimtame amžije 
buvo išleistas įstatas vienai 
laikraščių rūšiai draudžiantis 
kritikuoti valdžią ir valdinin
kus. 

Meksikoje dar yra įstaty
mas, kad dvasiškiams nevalia 
gauti mirusių to paties tikėji
mo dvasiškių palikimus testa
mentu. Nuo pasauliečių dva
siškiai gali gauti testamenti
nio palikimo tik tada. kada 
mirusieji yra buvę ją giminės. 
Amerika reikalauja, kad šitas 
paragrafas (sec 2, art. 27) 
neliestų vyskupų rezidencijas, 
klebonijas, seminarijas, naš
laičių prieglaudas, kolegijales 

gaitėms apšvieta yra reikalin-jar šiaip tikėjimines mokyklas 
ga kaip žuvims vanduo. Jug 
lietuvės ir be mųs supranta, 
kad be augesniųjų moterų pri-

"sidėjimo mažesnesiaš neleng
va bus pervesti per reikalin
gus mokslus. Kurios yra prisi-

ir įstaigas, priklausančias 
amerikiečiams. 

Kada šitie reikalavimai taps 
išpildyti, tada bepig bus Mek
sikoje Amerikos misijono-
riams, nes vietinių katalikiš-

vės įvairiose vietose pavers
tos sandeliais. Sakoma, kad 
visiems, kurie ima vien civilį 
šliubą, tiems duodamos dova
nos. Todėl atsiranda tokių, 
kad po kelias eiles ima šliu
bą. Tokiu būdu bedievybė ir 
ištvirkimas plačia srove eina 
į Rusijos gyventojų vidų ir ės 
juos sykiu su materijaliu var
gu. Argi tikintieji žiūrės į to
kį žmonijos žudymą abejin
gai? Ne. Jie veiks ir smarkiai 
veiks ir čia bus arši karė, nors 
nekruvina, bet sunki. 

NAUJA TVARIA ATKELEI-
VIAKS. 

Iki šiol AkeJeivių Biuras 
(Bureau jof Inunigration) bu
vo Darbo Departamento val
džioje. Amerikanizacijos ir 
Natūralizacijos (pilietybės po 
perų išėmimo) dalykai buvo 
Vidaus Departaaiente, o pas-
portų išdavimas buvo Valsty
bės (State) Departamente. 
Dabar atstovas Albert John
son įnešė sumanymą, kad 
pasportų reikalavimas liktųsi 
ir karei pasibaigus, kaipo nuo 
latinė priemonė kovai su a-
rarchistais ir jiems artymais 
trukšmadariais. Kadangi pas
portų sistema reikalinga san-
tikiams su užrubežiu, tai ji 
turi liktis Valstybės (State) 
Departamente. Kadangi pas
portų, atkeleivif ir jų ameri-
koninimo reikalai yra sugijv 
krūvon, lodei reikia, kad visi 

{trys tie dalykai (Pasportai. 
Lietuviai gal but mano, kad |Imigracija ir 'Natūralizacija) 

lietuviškieji socijalistai kito-!butų Valstybės Departamente. 

PRANEŠIMAS. kų organizacijų padėtis bus 
nesulyginamai vargingesnė už -•< •-
padėtį asmenų atkeliavusių iš Lietuvos Atstovybė Ameri-
Amerikos. koje gavo sekantį kablegramą 

Senato komisijėlė taip-gi ap- iš Kauno nuo p. Balučio: 
svarstė korespondenciją Mek- "Cirkuliare telegrama Nr. 
sikos diplomato Gamboa ir 188 Telegraphen Union paleis-
tarp p. John Lind, kuris 1913 *a ir vokiečių spaudos karto-
metais buvo Meksikoje. (lam- jama žinia apie lietuvių pada-
boa p. Lind'ui rašė: "Fortu- rytą sutartį su bolševikais tily 
nately your character as con- siu užpulti lenkus ir vokiečius 
fidential agent of your go- bei buvimą lx>lševikų komisa-
vernement vvas fuUy estabii-;rų Kaune yra perdėm prama-
shed". (Gerai kad tapo pil-!nyta, ir, matomai, yra Berly-
nai prirodyta, jog tanrista ėsr no produktas, aes Kaune ne
slaptas ištikimas jūsų valdžios: ra Telegraphen* Vnion atsto-
agentas). P-nas Lind buvo vo. -
amerikietis. Jis tvirtino, kad Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
visiškas katalikų Bažnyčios iš-; per M. J. Vmikas. 
naikinimas Meksikoje yra bu- . 
tinai reikalingas, kad Meksika Littuvo* Misijos Adresas: 
galėtų atgimti. 257 West 71 str., Kew York, 

Švėkšna, Tauragės apsk. Pa
baigoje 1919 m. vokiečių utili
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 
rupinties švietimu. 

Sunkus tai buyo darbas. 
Reikėjo darbą varyti plikomis 
rankomis. Žmonės vokiečių bu
vo "nurabavoti," nuplėšti. 
Nors sunkiai, bet darbas ėjo. 
Pirmiausia liko suorganizuota 
milicija. Apverktinas buvo 
stovis milicijos. Ginklų netu
rėjo (nes kur žmonės turėjo, 
vokiečiai buvo atėmę \ reikėjo 
tvarką palaikyti lazdomis. 

Vokiečiai surekviz.uotus 
grūdus norėjo išvežti. Reikėjo 
neišduoti. Pinigų nebuvo. Pa
darė paskolą keliems tūkstan
tinis grūdams atpirkti. 

Vargais milicija įgavo gin
klus. Bet ir tuos vokiečiai ke
lis syk buvo at«nip, Snekulia-
cija ėjo kuodidžiausia. Vokie
čiai liuosai važiavo į miestelį 
ir prisipirkę mėsos vežimus ve 
žėsi į 3*rusus. Negalima buvo 
nieko padaryti; 

Tiktai pirmas pasipriešini
mas įvyko jau 1919 m. prad
žioje Darbininkai iš vokiefi j at 
ėmė šautuvus, vienam galvą 
sudaužė. Bet ryte atvažiavo 
keliolika vežimų vokiečių su 
kulkosvaidžiais ir bombomis 
areštuoti milicijos. Milicijai 
prisiėjo slėptis. 

Paskutiniais laikais Žemai
tijoje apšvieta žymiai padidė
jo. Draugijos ir mokyklos ė-
mė dygti, kaip grybai po lie
taus. Taip, pa v.: Švėkšnos 
valsčiuje prieš karą buv0 vos 
2 mokyklos, o dabar gyvuo
ja progimnazija ir 6 pradinės 
mokyklos, Naumiesčio valse, 
prieš karą buvo 1, dabar 5. 
Veviržėnuose 1, dabar 2. • 

Švėkšnos pradinėse mokyk
lose šimet mokinasi apie 350 
vaikų, progimnazijoj apie 80. 
Žiemą prie 3 pradinių mokyk*-
lųv buvo įkurti suaugusiems 
kursai. 

Švėkšnos pradinėse mokyk
lose mokytojauja veik visi 
vietiniai mokytojai. Vienas 
net antro universiteto kurso 
studentas. 

Žemaitijoj Švėkšna apšvie
timo srityje užima nepaskutinę 
vietą. Švietimui" kelti gerokai 
pasidarbavo vietinė inteligen
tija, ypač klebonas kan. J. 
Maeiejauskas. 

Vokiečiams užėjus, buvo 
priverstas pasitraukti laikinai 
iš Lietuvos, bet karo viesului 
nuslinkus toliau, apie rugp 
pjūtį mėn., 191o m., sugrįžo 
atgal ir uoliai ėmėsi už darbo. 

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

Susitvėrus valdžiai, daug 
pasidarbavo prie įkūrimo Rie
tave progimnazijos, o vėliau ir 
Švėkšnoje. Rietavo ir Švėkš
nos progimnazijose vedėjais y-
ra kunigai. Pirmojoj kun. £1. 
Žadeifcis, antrojoj kun. A. šaV-
ka. 

Nuo mokyklų neatsilieka ir 
draugijos. Laike karo audrų 
buvo lig apmirusios, bet kiek i dų. Dauguma balsų tikisi 
nusiraminus ėmė atgyti ir.; lį krikščiony.-, demokratai, >'>-

I eijalistai, liaudininką!, demo-
Socijalistų laike karo pa-, kratai.:ir sočijalistąi demokra-

do grįžtant iš Ma>kuIijo>. KuJ 
JŲ m-buvo, žmonės faunai i: 
meiliai gyveno tarp .-avęs. bet 
atsiradu< jiems ėmė kvailinti 
žmones ir mažiau ,-usipratu-

v j . . . , Mes turime didžUu*ius ir gerlau-
>1U.<. Vpac darbininku.- , pa! - 'sius kirpime, designing Ir siuvimo 

Vyry ir Materų Rnbtg Kirpi
mo ir Pftigniag Mokykla. 
Musua istam* Ir mokymo būdu Jųa 
trumpo laiku Umokstt* rUo ama

to. 
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raukė savo pusėn. Bet prieš 
rinkimus pamate jų kailį dau
gelis atstojo. 

Rinkimai visoj Lietuvoj bu
vo 14—15 balandžio, o Ra
seinių apygardoj 21—22 ba
landžio. Mat Raseinių apy
gardos rinkimų komisijos pir
mininkas Mačys, būdamas so-
eijalistas, norėjo, žinoma, kad 
socijalistai gautų viršų. Tai
gi krikščionims ūkininkams 
padavus "Ūkininkų Sąjun
gos" kandidatų surašą, jis at
sisakė priimti, matyt, .-anpro-
tavo, jeigu bus "Ukin. Sąju
ngos" sąrašas, lai Valstiečiu 
Sąjunga praras daug baisų. 
Taip motyvuodamas ir atmetė. 
Ūkininkai nesnaudė. Jie pada
vė prašymą drauge ir skundą Į 
Vyriausiąją Rinkimų ^Komisi-
ją. Ji įsakė priimti. Bet kad ! • 
sąrašai dar buvo nepagamin- į I 
ti, tai rinkimai liko atidėti, j g 

Nors socijalistai įvairiais | 
budais piršosi ir gyrė save, 
bet žmonės suprato, kas yra 
jų draugas ir priešas, daugiau
sia balsavo už krikšč. demokr. 
part. kandidatų sąrašus. Ve
viržėnuose iš 1800 balsavu
sių kr. demokr. gavo 10(77 bals. 
Kretingoj vieną trečdalį visų 
balsų; Rietave ir Gargžduose 
per pusę su socijalistais, Švė
kšnoje iš 3200 balsavusių kr. f 
demokr. gavo 2599 balsus 

Tuo tarpu tiek apie Žemai
tija 

Pavasari 1919 m. jau vals
čiai buvo gerai susiorganiza
vę. Pradėjo organizuoties ka
riuomenę. Iš Švėkšnos išėjo 
virš 100 vaikinų savanorių. 

Nors labai vargiai pradėjo,j; 
bet dabar valsčiai ir kitos val
stybinės įstaigos gerai susit
varkiusios ir negalėtum pasa
kyti, jei nežinotum, kad tai 
vos antri metai darbo. 

8kyrius, kur kiekvienai gauna gero* 
praktiko* besimokindama*. 

Visuose siuvimo skyriuose maSino* 
varoi^ot elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliau* ir dydžio ii bet kurloč 
madų knygoti. 

MASTEE DESIGKBK2 
SCHOOL. 

J. F. Kasuick*. V«d«Ja» 
190 N. STATE STRETT, CIUCAOO. 

Kampas Lak* s t , ant 4-tu labu 

Ofi. J. SH1N6LMAN 
Gydytojas ir Ckirorgas 
Ofis&a 4930 W. 13 St. 
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Rea 1M» W. 4 t ATCOM 

Telefoną* Cicero SS5C 
Oflao Cicero 49 
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Dr. P. P. ZALLYS 
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Keikia pažymėti, kad aš šį 
laišką rašau nepaprastai svar
bioje, mums lietuviams, die
noje, šiandie, 13 balandžio, 
pirmą dieną -rinkimu; j Stei
giamąjį Seimą.. Šiandie iš ry
to Lietuvos piliečiai parodys, 
ka jie gali ir ko jie nori! Šian
die jie balsuodami už vieną ar 
už kitą. partiją, pastatys Šio-
kį ar kitokį Valstybės pama
tą! Taigi šiandie bais ir po
draug džiaugsminga valanda! 

Šį laišką aš rašau apie ,12 
valandą. Diena labai graži. 
Saulė šildo, spindi lig ir ji 
džiaugiasi atėjusia diena. 
Žmonės vaikštinėja, politikuos 
ja, tariasi, pikstasi. Prie urnų 
(Kaune jų 5)'didžiausios ei
lės. Koks rinkėju, nevienodu
mas. Štai stovi koks tai su
vargęs žyjflkelis, už jo "buržu
jus", čia darbininkas, o dar 
už jo pasipūtęs, kaip kalaku
tas, lenkas! Visi išskirus m>-
kuriuos lenkus, linksmi! Po 
miestą vaikštinėja sustiprin
tas būrys miesto milicijos, nes 
buvo pasklydo gandų, kad len-j 
kai prie rinkimi] neprileisią ir 
padarysią sukilimą. Bet kol 
ka« visai ramu. 

Sąrašų Kaune net 17. Iš jų 
14 lietuvų ir tik 3 svetimtau-l(l /! :1i:v!;l 

c"-)Ų — vokiečių, lenku ir žy-

Tel. Drorar 7»4J 

Dr. C. Z. Veze& 
LIETUVIS DENTISTAS 

suo » ryto Iki 9 rak. Valandos 
S«redomi!« nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND 
arti 47-tos Gatvės 

i 

AVENUH 

JOSEPH C WOLOK 
-ietuvis Advokatas 

n BO. LA 8ALLE STKEffT 
Orraateo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 1911 W. Jl-nd Street 
Tai. BockwaU «>t> 

CHICAOO, ILL, 
W-~mmmm . . i • • . « . . . 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LTETIVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47tto St^ 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomisj 
9 iki 12 rytais. * 

Tcl. lioolcvard i«o | 
Rcs. 2»14 W. 4S*d Street. • 

Tel. .MrRinley 2«S { 

ruu-

kurtis naujos, . 
SoeijalistŲ lai 

mus kaip ir nebuvo. Jų atsira- tai. I>a>tarųjij >ąra,-:;i i d aro 

gan veik visi buvusieji komu
nistai. Visos kitos pa:?ijo> 
yra mažai žinomos ir nepopu-
lerės. • 

Prieš rinkimus buvo gana 
didelė agitacija iš visų pusių. 
Kiekvienas girė savo, o j»oi-
k<- !<::•_; i-ąraŠus. ili-

kovą virė tarp 
demokratu ir 

liaudininku demok-
laimės, parodys a-

» 

šį kartą api*> Lie-
V. D. 

krik>''io!i 
socijalistu 
ra'II. Kas 
teiris! 

Tai tiek 

uvą. 

' 
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LIETUVIAI A U K O J E 
INDIANA HARBOE. IND. 

Labdarybės fcuopa. 

Xfti('-!iojc (i .{. birželio Indi
ana ilar'norV vietinė Vyrių 
kuopa buvo .surengusi graiu 
teatrą, < laimi ir šokių. Lošėja.' 
buvo atvažiavę iŠ Garyj Ind. 
Jie labai gražiai išpildė ketu-
nj aktų komediją. 

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

Po prakalbos kun. Bučys 
klausė, kas prisirašo prie La
bdaringosios Sąjungos. Prisi-

ROgELAND ILL. 

Senai "Drauge" bebuvo 2i-
; nu«ų iš JIUJSU kolonijos. — 

Keikia su "Draugo"' skai
tytojais pasidžiaugti, kad ro-
selaruiieėiai nėra paskutiniai
siais tautiškame ir visuome
niškame veikime. Turime rim
tų darbininkų, kurie nepaiso 
nieko, bet dirba tai, kas kelia 
lietuvių vardą ir dorą. 

40 vai. atlaidai, 
Geg. 16, 17 ir 18 d. mūsų 

| bažnyčioje, buvo 40 vai. atlai
dai. Prieš atlaidus 
per 3 dienas buvo reko
lekcijos, kurias vedė gerb. 
kuu. J. Paškauskas, 

šioj tvarkoje. Apie 10 sveti-! Mes visas pastangas dedam, 
mų kumgų gelbėjo mūsų kle- dirbam, kiek tik galim, o kiti 
bonui sutikti Arkivyskupą ir'juokias iš nmsu ir dar kitus at-
pne Dirmavonės Sakramento i kalbina. Ir jie turės vienoda* 
suteikimo Koresp 

CICERO, ILL. 
teises su mumis. Taip neturėtų 
būti. 

Dar vienas pageidavimas 
kaslink Amerikos pilietiškų po Darbininkų susirinkimas. ^ ^ ^ 

' Liet. Darbininkų Są-go* 49 P*1'*}- Katrie geri žmonės, tu-
kuopos susirinkimai senai b u - ' " Amerikos pilietiškas-pope- Į 
vo pilni ir pasekmingi. Užtat r a 4 ; *r 110ri važiuoti Lietuvon, o' 

REIKALINGAS VABGONI 
MOKAS. 

iv. Jurgio Parap. Chicago, UI. 
Tur būti geras vargoninin

kas ir praktikuojantis katali
kas. 
Klebonas Kun. M. L. Krušas, 

3230 Auburn Ave. 

3 

ir reikalų daug, ir labai svar 
bių susidarė. Sekantis susirin
kimas išpuola šeštadienį, birž. 
12 d., 7:30 v. v. Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Atsilanky
kime j susirinkimą nors syki 
skaitlingai ir apdirbkim 

neturi svarbios priežasties, ar 
ba nuosavybės, tai tokio Ame
rika neišleis išvažiuoti ^is i r 
labai norėtų parvažiuoti} tėvy
nę. 

Aš prašyčiau Lietuvos atsto
vų, arba Misijos, kad išleisti] 

visus savo reikalus. Koresp. Į P^šymą-pageidavimą į Lietu 
j vos valdžią, kad Lietuvos val-

KLAUSIMAS IR SUMA
NYMAS. 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar 

. IŠ t JO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

i 

i 
I "DRAUGAS" PUBUSH1NG C0. 
I 1800 W. 46-th St , Chicago, DL 

' •" ^ ^ f c , • -<f& 

I 
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Gerb. "Draugo ' ' Redakcija:— 
L«I «<fjLuiKus. j -ns i - ip ,. ' VVfcstj Gaunam laiškus iš Lietuvos 

rašė asnjenvs: K"» J { į i - V i ™ l l u a « ° klebonas. Kaip DerlnU a tu katrie v i a į t o a S a m ii 
l-;^ ,,;«*•_• i i v T- ireKOleKcnn-.- tmn ir ru> «»i«; I > . . . . . x 

•ki*, vietinis klebonas Jis su 
syk ir užmokėjo įstojimo mo-
kesties penkis dolierius. Taip 
pat prisirašė ir p . Jonas Gus
čius. J i s jmokėjo dešimti dolie-
rių ir žadėjo apsimintyti, ar 
galės būti garbes nariu. Dar 
tą vakarą prie Labdaringo
sios Sąjungo© prisirašė p. Ka
rolis Mockevičiuj p. Juozapas 
Kadžius ir Antanas Vinbliau-
skis. Tokiu badu galima sa
kyti, kad Indiana Harbore y-
ra Labdaringosios Sąjungos 
kuopa. 

Po to, giesmininkų ir gies
mininkių choras p. Šlapelio ve
damas padainavo visą eile 
gražių dainelių ir užbaigė Lie
tuvos himnu. 

Susirinkęs jaunimas šoko iki 
vėlybai nakčiai. 

Bilekas. 

rekolekcgns, taip ir per atlai-l Amerikos ir, parsivežę kokių 
dus buv0 pilnutėlė bažnyčia! daiktų: drabužių, rakandų, pa-
žmonių, nors mūsų bar'nyčia jtalyne, kokius įrankius ar ko-
yra did:*u\ turinti ,30.? s^Jy-jkią mašinėle, kurie sako, 
nių. Per užbaigimą atlaidą 
utarninko vakare tiek buvo 
žmonių, ka i buvo pilni takai 
ir koridoriui Altorius gra
žiausiai parengt- gyvomis leli
jomis Šv. K jamiero Seserįs-
Mokytojos. Mokyklos vaikučių 
procft&iia visas tiesiog žavėjo 
savo puošnumu. Didelė pagar
ba priklauso vaikučių tėvams, 

mašinėlę, 
kad einant per rubežių 
Lietuvos valdžia per
žiūri visus daiktus ir pareika
lauja užmokėti muito tiek 
daug, kiek tie daiktai nauji A-
merikoj kainavo. Jeigu šitaip, 
J * • 1 _ 1 * V A * * ¥ 

Gera alga pradžiai 

Goes Lithographic Co. 
_ 42 W. 61st Street 

Idžia leistų visoms parapijoms J— 
' arba valsčiams duoti paliudiji-
mus tiems žmonėms, katrie 
prašo nežiūrint ar je turi ko-

j kią nuosavybe ar ne. Kad 
duotų tokį paliudijimą, jog yra 
jo nuosavybė ir jis yra reika
lingas ant tos nuosavybės 
Tada galėtų parvažiuoti 
kas tik norėtų, kas tu
rėtų pirkęs Lietuvos Laisvės 
boną. Pran. Statkus. 

Redakcijos nuomonė. 
Lietuva negali panaikinti 

muito mokesčių nuo įvežamų 

bą vynioti ir dirbti kalendo- JtmmitliiitftiitmifliltiillilftiiiimiMiiililiillilllilliliiiiiiiiiiiiiHiiiiiiliilliiiiiliiliilUĮ 
riams stovylas. = ^ ^ __ i 

Prityrimas nereikalingas. | Ž V A I G Ž D U T E 1 
Gera alga pradžiai. i 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart ! 

SIOITK CITY. ICfVTA 

Amerikos į Lietuvą. 
Del to turim čia, Amerikoj, 

• visus tuos daiktus pusdykiai 
kurie nesigaili pinigų įtaisy {parduoti, arba "reksinoiiui" 
mui gražių drabužių ir gėlių atiduotL 
nupirkimui. O Šv. Kazimiero A r n e b u t ų g e r a > k a d į Uetū. 

vą Leistų parsivežti ką tik kas 
gali arba ką tik kas nori. Ir 
paraginti dar feiktų, kad kiek
vienas vežtųsi, o labiausia to- i 

tai nieko negalima vežties iš j daiktų, nes negalima yra gy- j 22a& & Crawford Ave. 

* 

.S^serįs tai tikros artistės, nes 
taip moka gražiai vaikučius 
iš'uokyti ir juos aprengti! Ke
li šimtai elektrikos lempučių 

venti viešpatijai be muitų, ypač 
jei ji neturi dirbtuvių. Panaiki
nus muitinius mokesčius už iš
dirbinius įvežamus į Lietuvą, 
niekas nestatys dirbtuvių Lie
tuvoje, todėl žmonės vis turės 
vargti svetinių šalių dirbtuvėse 
ieškodami pelno jose. 

Negalima palikti muito no- ^KUJSGI L E , B E R I A I 
kesČlUS pirkUamS, O panaikinti mokestis moulding «1 c. j valandą 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite, 

WESTERN FELT WORKS 
2115 Ogden Ave. 

Pardavėjai — Kalbant i s LIETUVIŠKAI 
Panluoti lotus n;u»u nau jo j sul><ltvizijoj. 
prityrimas ».i - -ikatinpas, m e s ># mokinsime 
jus ;•'•:.; estste biznio pas mūsų pr i ty ru
sius salos manager tus ; komizmas butu 
uuo $!•••! iki $3c» i menes) iš pradiiOs. 
AtmJaukite Mi. KoVPel. sales m a n a s e r . 
JAVARAS AN'H JOHNSON, aubdividers, 
room 802, l is N. L* Salle Str. 

._ t , ~ f i m u m i i i u I iiioKesiis mouioing *i c. } valanda 
dabino altorius savo šviesa. ^ų daMn ' k o k i u n ė r a jjėtu- šiaip žmonėms, nes pirkliai H * * " * 0 * P o „ k e l ! t o 1 : , d , i c n ų H d a r " 

Vtlai 1,! i Aa] \ r 1 c £7 , * * ' - ^ b o v>-rai gali padaryti »12 Į diena. 
Auaiaoose aaiyvavo aaugy- xo^ ^ ^ ^džeakių" arba kito-!samdys žmones, kad jų prekes Darbas pastovus šešiosdicnos į savai-

bė kunigu. Buvo šie: kun. A - Į j ^ j r a n k i u > K a ( l a r e iiėdavo I pervežtų per rubl ių kaipoas-' t f" Uevynios v a l a n d o s į ~~ " 
Skrinka, kun. \T. % P»t»lni's iT- . . , —. . Skrijia, kun. N. •* Pakalnis, 
kun. if. Kjušas, kun. J. Svirs-
kas, kun. K. Zaikauskas, kun. 
J. Statkus, kun. Ig. Albavi-
čius, kun. J . Čiužauskas, kun. 
F. Kudirka, kun. A. Petraitis, 

Birželio 2 d* mūsų kolonijoj 
iouvo atsilankęs Dr^J, 5. Biel
skis, nesenai sugrįžęs iš Lie- _ , _„,.. _ , ^ u a i u » 
tuvos, L. L. bonų reikalais, kun. J. Paškauskas, kun. J 
kuris vakare turėjo prakalbą.) Kloris, kun. A. Baltutis, kun 
£v. Kaz. parap. svetainėj. 
Nors vėlai sužinota apie jo 

Lietuvoj budinką pakelti arba j mens nuosavybe. 
pervežti iš vienos vietos į kitą, j Kol kas Lietuva neišdavė 
tai turėdavo sušaukti viso kai
mo vyrus. O su "džeakiu" du 
vyru tai gali padaryti. Lietuva 
turi gabių žmonių: kalvių, dai-
lydžių. Jiems reikia tik pama
tyti kokį daiktą ar įrankį, o 

atsilankymą ir nebuvo kada 
plačiai išgarsinti, tečiau pu
blikos prisirinko pilna svetai
nė, nes kurie sužinojo visi 
žingeidavo išgirsti naujų ži
nių, atvežtų iš Lietuvos. 

Pasirodžiusi ant estrados 
kalbėtoją publika sutiko ir 
pasveikino gausiu rankų plo
jimu. Kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, valdžią ir jos 
tvarką, kiek Lietuva pažengė 
pirmyn, kiek pergalėjo įvairių 
kliūčių ir kaip žengia prie 
Šviesesnės ' ateities. Taipgi 
pranešė daug naujų ir Unks
mių žinių. 

Pertraukoje buvo pardavi
nėjami Lietuvos Laisvės bo-
nai. « 

Antru atveju kalbėjo apie 
siuntimą pinigų ir važiavimą 
Lietuvon. Nurodinėjo, kur ir 
prie ko lietuviai turi visokiais 
reikalais kreiptis ir kaip apsi
saugoti nuo visokių apgavikų, 
kurie kenkia ne tik lietuviams, geredoj.. biri. 2 d. .mušu 
bet ir pačiai Lietuvos vyriau-; bažnyčia aplankė pirmą sykį 
sybei daug nesmagumų daro. ]dabartinis Chicagos Arkivys-

I'rakalbos visiems labai paįkupas. .lo Malonybė J. Mun-

A. Briška, kun. V. Slavynas, j t u o jaus padirbs. . 
kun. D. Andrea, kun. Vaitu-1 Važiuodami lietuviai galėtų 
kaitis ir kun. S. Bystrais. Tai
gi, vielinis klebonas kun. P. 
Lapelis turėjo net 18 kunigų 
pagelbininkų. Išpažinties pri
ėjo netoli 2,000 žmonių. 

Parapijos stovis. 
Lietuvių parapijos Eose-

lande stovis puikus. Nors už 
sėdynę mokestis šįmet pakel
ta iki 10 dol., bet parapijonų 
netik ką nesumažėjo, bet dar 
keliomis dešimtimis padidėjo. 
Kolekta per atlaidus buvo 
mųs didesnė, negu kokioj ki
toj lietuvių bažnyčioje Cbica-
goje. Tuo žvilgsniu pralenkė 
roselandiečiai didžiausias lie
tuvių' parapijaą. 

Šįmet parapijos nuosavybė 
yra aptaisoma išlauko; tvoros, 
bažnyčios frontas, ir takai iš
lieta cementu. Tas darbas 
atsėjo daugiau, negu 1000 dol. 

Arkivyskupo Vizitacija ir 
Dirmavonė. 

parsivežti siuvamų mašinų ir 
pijanų arba "bresinių" lovų, 

teisės draudžiančios grįžti 
tiems, kurie neprisideda prie 
tautos( reikalu. Nežiiua ar sei
mas neišduos tokio Įstatymo. 
Jei jis neišduotų, tai patys 
žmonės savo papeikimu gali 
juos sugėdyti, kartaįg skau 
džiau negu valdžia kalėjimais. 

Amerikos piliečiams lietu 

dieną. Mo
kas; kas savaitė. 
AMEMCAK BRAKE SHOE.&FDRY. 

60 Wv Btarrison Str. 

11MSHKKS 
prie medžio prityrusiems augfcčiau-
eios algos mokamos, pastovus darbas. 
Atsišaukite: 

Graši Maldaknygė | 
Ypač Tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė s 

nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro Y. Jėzaus paveik- -
slas, uždaroma sagutė. E 

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

Norėdami gauti kreipkitės į E 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO^ 1 
| 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 3 
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f NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS 1 

i 
i 
š Vertė ,' 5 
s v . - S — l 
— • » mm 

Jonas M. Širvintas j i 

Kaina 50c i 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis § 
Adresuokite: = 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 1 
| 1800 W. 46th Str. Cbicago. HL | 
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Dešimts Mėty Smuklėje 

MAY MFG CO. 
61st & May M«-ot. 

valdžia negali jokiu būdu iŠda 
vinė'ti neteisingų paliudijimų, 
nes valdžia niekad netaps pri
pažinta, jei ji rašys melą į ofi-
cijalį liudijimą. Lengviau yra 
žmogui apsiginti nuo sukto 
agento, negu Lietuvai išstatyti 
savo neprigulnaybę ant amžino 
nepripažinimo* , 

< " • - - • ' 

. mušu 

tik 
J. Z. Zabulionis. 

S d Cjeinas. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONU8 

A P C T P ą T i S f, ^ B U O N A . 

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

REAL ESTATE INS'JHANCe 

EtiHCPEĄN AMERICAN BUREAU 
S I U •< . . *=. — i g ^ - C ) . | f . . . < , , . j . . } l i a r t * « 

^ < ) I A K L U ; 

| Dinnavonės Sakramentų su- teliuose baliavos. I'iivazai! 
Į teikė del 300 žmonių su vir- Greitai parduos Lietuvą paiio-
šum. Bažnyčioje buvo pareng- kams. **Aš sakau, kad nepirko 
:as aksumito tronas. Altoriai Lietuvos bonų negalėsite par-
>kon<lo gyvose lelijose. K lobo- Įvažiuoti Lietuvon. Jie atsako: 
nija ir ba/nyoia buvo |«puoš- i"Mes .sreriau parvažiuosim, 
\n vėliavomis. Tvarka buvo r kai p tu." 
kuogražiausia. nors bažnyčia Aš gUiočia sumanymą, kad 

viams visai nesunku gauti pas-. 
nes, kaip sakiau, išvažiuojam j portų į Lietuvą, Jei pasidaro { 
tieji tuos daiktus pusdykiai tu- j kliūtis, reikia kreiptis į Misija, 
ri parduoti . į Dažniausiai agentai gųzdiiia j 7S2 w- 19 ^ 

Reiktų sužinoti, kiek atsieitų! norėdami gauti daugiau pelno 
pervežimas, kiek svaras arba | už išgavimą pasporto. Lietuvos 
100, ar 1000 svarų. 

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

Kaslink Lietuvos paskolos 
bonų pirkimo. Mes dirbame, 
prakaitą liejamo, aukojame del 
Lietuvos laisvės, aukojame į 
Tautos Fondų, L. Raud. Kry
žių ir perkame laisvės paskolos 
bonus, o mūsų priešai netik kad 
neprisideda, dar kitus žmones 
atkalbina nuo aukojimo ir pir
kimo laisvės bonų. Kiek aš ži
nau tokių, katrie gali pirkti, o 
neperka. Paklausus, kodėl ne
perkant Lietuvos laisvės bonų, 
atsako: "Kibą mes durniai 
esam, kad pirksim. Lietuvos 
valdžia, gavusi pinigų, ho-

Faieškau puseserės Tr^olės Suina-
kanitčs. paeina iš Suvalkų guberni
jos Vilkaviškio miesto, žinau, kad 
pirmiau gyveno Chicagoj. Lai ji pati 
arba kas apie ja žino atsišaukite 

į šiuo adresu: 
l.R.šU.K SI'MAKAR YITK. 
(po vyru Grušiene) 

I -.,., «• — ~- Ckicago, UI. 

umimiimniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
EXTRA PROGA. 

BIZNIERIAMS. 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis 

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: 

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

ilIlIUlIIIMIlIIIItilflIlflIlflIlIlIflIHIfffHMtf 

Telepnone: Tards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSKO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu-

] riu ligone ir kudi-
4 ] k; laike ligos.' 

• 
S255 So. Halsted St., Chlcago. m. 

r. 

)11V(> 

[vyskupas 
Įiilnuiclc /.nionii 

peržiurėjo 
Arki- Lietuvos Misija siųstų protes-
visus in Lietuvos valdžiai: kas nėra 

bažnytinius rūbus, šventuosius 
indus, kielikus ir t. t. Žiurėjo 
klebono vedama.* knygas met-
rikg. šiiubų. krikštu ir mirimų. 
taipgi finansų atskaitą K n > 
gas, ir visk^i rado kuogeriau-

6 NAMAI, LABAI PIGIAI. 
4oo0 S. \Vestern Ave. 3 florai 

po 4, ruimus, pirmas floras Pli-
tu, a n t prišakio loto galima sta
tyti biznio namą, už $5,800. 

4515 S. HermHage Ave. 2 flo
rai , užpakalij murinę garage del 
3 karu, murinę, viršuj 4 ruimu 
pagyvenimas už $6.700. 

^706 S. Morgia st. 2 florai me 
dinis. Storas ir 4 pagyvenimai 2 
po 4 ruimus ii- 2 p o 5 ru imus už 
$5,700. • 

4346 S. YA'IHHI St . 2 florai mū
rinis 6 pagyvenimai po 4 ruimus 
randos neša \ mėnesį $83 preke 
$8,200. 

1405 47th 8t 2 florai medinis. 
Storas ir 3 pagyvenimai ir didele 
barne už $3.600. 

4805 S. Racifle Ave. 3 flatai 
mūrinis , 3 p ; _ sen ima i ]>o 4 iu i 
mos 4 metu senas ver tas $8,090 
parduosim už $6,000. 

Tur ime ir daugybes kitų nsniu. 
norintieję pirkti narna kreipki*** 
pas 

AXT, VSRU AVIMO K AMAS 
per savininką 3"W EkneraM Ave. 
9 kambarių mūrinis namas 5 ir 4 
naujai ištaisytas. Kaina (2.50.00 Casb 
$506.00 Balansą kaip randa 

M. J. MORASf, 
7952 Carpcator Str. 

Telefonas Vincennes 1195 

PARSIDUODA 
Bučern* ir Grosemt- gera vieta, biz
nis išdirbtas. Kas nori ir su namu. 

2722 W. 47 Srr. 

FAffMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net austojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net paU vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet, , 
da parduoda už ką gaunam gera I * 

i 

NAIKELIS 
Į J E T U V B 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas Ir Gyvenimo viet» 
S252 So. Hateted Str. 

Ant Viršaus Univorsa! State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
I i 

A>T PARDAVIMO 
Groserno ir Bučernč geroj vietoj. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

4S25 So. Winct»c**cr Ave-

AXT P.\RDAVTMO. 
Mūrinis Karnas su 3 randomis ir 
krautuvo už prieinamą kainą, geroj 
btzaiavoj apielinkėj. Atsišaukite: 

45S3 S. Lanm str. 

PARSIDIODA 
Mūrinis Namas, 2 pagyvezMmv 2 ir 
4 kambariu, puikiai ištaisytas vanos ir 
toiletai, parsiduoda labai pigiai per 

savininką WM. VALElfTAS. 
3219 F.owe Ave. 

s Liduvos laisvvs pasko 
kM bonu, tas kad nogalėtu į 
liiotuvą įvažiuoti. Togu] v;;-
/.iunjn rr'-ral Amerikon nusi
pirk:; L. U P. boną, arba kitą 4547 S. Hermitage Av. Cbicago 
KOKia r>au>;:i('- :;x<!< i 

ZOLP & BARČUS 

F.XTRA R\RGFX.\S. 
Parsiduoda ? ruimu Cottage su 2 
Lotais u* 1.400 dol. 15 priežastie* 
sa\"ininko ligos. Atsišaukite, subato-
jc nuo 2 po piety iki 7 vai. vak. 
Nedėlioję, "io 10 ryto iki 7 vai. 
vak. po ninn. 

4tWW Arrhcr Ave 
Kampas Crawford (40) Ave. 

r. c.mnvusis. 

Tel. Yards 145 

PARSIDUODA AITOMOBIMUS. 
Peerless 1917 — 7 pa-ts. Naujai nu-
maliavotas nauji tajeriui parduosiu 
labai pigiai arha mainau ant mažo 
caro ant Fordo, arba ant kitokio. 
•r>' pass automobiliaus: turiu parduo
ti trumpu laiku. 

IMS vV. 4fith Str. 
Tel. Tards 7125 

kaina ir mušu turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautle/^ni iM V"*"* r^-'o 
ramaus gyvenimo u.. ^ . ^ 0 ^ u 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama 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 I 
bloga pačia taigi mes patarsim kur ( 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turUngu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokiu 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie sveUmtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidaml lietuvių darbs-. 
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu- Į 
siperka farma tai j pora metu jau j 
tas namas atrodo daug kitoks mes • 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbSčių- Žmonių atvažiuotų ir 
Čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteislngu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri-! 
klauso mes turim tam tikslu nu.«- j 
kirta komisija kuri jums patarnaus Į 
ir po laika nesakysi, kad agentas' 
spgavo ant (500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su dauginu 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

* 

I 
f 
• 
I 

Telefonas Bonk-vard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Chicago. Rl. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P\ M. 

« ~ 

OR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St 
Kertė 32-ro St. Chicago. UI. 

SFECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tards 687 

IŠNAIKINA 
J. O. Roach—Eat KHjus išnaikina 
ž iurkes . Peles, Tarakocus , Vande
nintus vftbalBs. 
J . Oi RUK—Roach Pcr i lo r l s Išnai
kina Tarakonus . Vandt-ninus Va-
balos, Blakes ir k i tus >»b»leiitv 
V a r t o j a m a s nekurfunsr slo'riuost 

a V. Valdžios. Sauuos. Svarus, v*J 
tojlmot. P e r 4S metus to<""» 
vartojama*. 
JSc. Visow Vaisi tny-

» » * • i 

Sanoraz scMfouas { 
k i ^ U l C k r l M v T a 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
co Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

t1 _ ! ! 

BIZNIERIAI GARSINKITĖ5 
^ D R A U G E . " 

PASPORTT" BLANKAS 
PILDOME 

DVKA1. 

Balde OonsatUtkMa Burean, Inc. 
85 So. Pearhorn St Chicago. 

Room 24M 
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D R A U G A S Penktadienis, birželi? 11 1920 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis, birž. 11 d., 
šv. Barnabas ap. 

šeštadienis, birž. 12 d.. 
Šv. Jonas Faktmdietis. 

. 8 
AŠTRIAI BAUDŽIAMI PRO 

HIBICIJOS ĮSTATYMO 
P E R Ž E N G Ė J A I . 

IŠ CHICAGOS LIETUVip Į SKAITYTOJO BALSAI, 
KOLONIJP 

LIET. LAISVĖS PASKOLOS 
CHICAGOS APSKRIČIO SU 

SIRINKIMAS. 

į Be jokios atodairos siunčiami 
kalėiiman. 

VAGILIUS NUBAUSTAS 
KALĖJIMAN. 

TJetuyos Laisvės Paskolos 
Chieagos Apskričio dideliai 

1 svarbus susirinkimas įvyks 

Teisėjas Kersten dešimčiai 
metu kalėjiman nubaudė Har-
ry Olson, protestantu niinis-
terio sunn, kurs buvo pašovęs 
parkini poliemoua. 

Harry Olson yra jaunas. 
Siu metu pradžioje j is paliuo 
suotas iš Pontiaco pasitaisy
mo ištaigos. I r čia su kitais 
savo sėbrais buvo 
jubilierine krautuvę. 

Vagiliams važiuojant su 
grobiu apvirto jų automobi
lius. Gelbėti prišoko pro šalį 
praeinantis parkų policmouas 

Federalio probibicijos įsta
tymo peržengėjus federalis tei

lsėjas Landis aš t r ia i baudžia. 
Kaltininkus pasiunčia kalėji
mai) be jokios kalbos. Nedau
gelis nebaudžiama piniginėmis 
pabaudomis. 

Colman Heit ler i r Abrabam 
\\"<>instein gavo po šešis mė
nesius kalėjimo už užlaikymą 
degtinės savo viešoje užeigoje, 
Bur r Oak priemiestyj . 

Probibieijoniniai agentai už-
ipvogęs Hnpo tą užeiga ir paėmė aš

tuonias kvor tas degtinės. Te-
čiaus degtinę vežant Chica-
gon pražuvo. 

Teisėjas .pareikalavo agen
to, kurs buvo viršininku kitų 
agentu vežant degtine. Jam 

s šiandie nė-
MeNamee. 
Poliemonas Olsoną, kaipo pa-j atsakyta, kad ta 

žeistą, Įsodino pravažiuojantin į ra jau agentu i r gyvena kitoj 
valstijoj. 

Teisėjas Įsakė parkviosti tą 
buvusį agentą. Sako. j is ga
lės paaiškinti, kur žuvo deg-

automobiliun ir norėjo prista 
tyti ligoninėn. 
Važiuojant niekšas Olson iš 

sitraukė revolverį ir dukart 
peršovė policmoną. Peršautą j tinė. 
išvertė gatvėn iš važiuojančio j Vienas žmogus nubaustas 
automobiliaus. į šešiais mėnesiais kalėjimo už 

Kuomet valdąs automobilių K"'"'' '^ šešių dolierių puskvor-
žmogus sulaikė mašiną, pikta- t o i degtinės. 
daris ir ta su revolveriu išgu-! 
ji) laukan iš automobiliaus ir 
pats nuvažiavo. 

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

TIK DIDESNĖ PRODUKCI 
J A GALI SUMAŽINTI 

K A I N A S . 

Kikulskio laidotuvės. 

Gegužės 25 d , apie aštuntą va
landą ryte U visu miesto dalių 
galima buvo patėmyti automobi
lius, važiuojančius link 2650 Cen
tral Park Ave. Tai yra vieta, kur 
John Kikulski gyveno. Apie de
vintą valandą gatvė buvo užkimš-

nedėlioj, birželio 13 d., 2 vai. ta automobiliais, o šaligatviai 
po pietų, šv. Jurgio parapi-į žmonėmis — net sunku buvo pra
jos svetainėje (Auburn ir eiti. Pažvelgus į minią, pirmiausia 
33-rd St.) metės j akis gedulingas ženklas 

su paraši': A. »M. C. & B. U. of 
N. A. ir kitų įvairių ženklelių, 
taipgi žmonių pasirėdžiusių tau
tiškais rūbais, ir juodveidžių. 

Apie dešimtą valandą pradėta 
taisyties prie nešimo karsto. Gyvų 
gėlių vainikų, kaip šieno, prikrovė 
penkis automobilius. 

Dešimtą valandą trims kuni
gams lydint, benui grojant, pra
sidėjo ilga procesija Šv. Jacinto 
bažnyčios link, kur buvo gedulin
gos pamaldos. Iš bažnyčios nuly
dėta į Šv. Alberto kapines. Ant 
kapinių pamokslą pasakė kun. 
Grudzincki, Šv. Jono bažn. klebo
nas. Jis nupiešė Kikulskio nuo
pelnus ir patarnavimą lenkams 
darbininkams. — Antras kalbėto
jas buvo nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos — Stanislaw Rakuz. 

Aš. kaip gyvas, nebuvau dar 
matęs, kad darbininkai apgailes
tautų savo vadas taip, kaip len
kai apgailestavo John'ą Kikulski. 
Kada kun. Grudzincki pradėjo 

Visų Chieagos ir apielin-
kės kolonijų stočių valdybas 
bei bouų pardavinėtojus 
kviečiame būtinai atvykti šin 
susirinkimam Yra labai daug 
svarbių, neatidėtinų, svarsty
mui klausimų. 

A. Stulpinas. — pirai. 
J . Mickeliunas, rast. 

A. PETRATIS 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Visi, kurie esate pirkę Lie
tuvos p a s t o t e bonus iš par
davinėto jų : 

Kleb. kun. A. Skrypkos, J . 
Bndgina, M. Sveikauskio, .A. 
Panavo, J . Martinkaus, J . Ju
raškos, M. Panavo, M. Knukš-
to, J . Naosėdo, A. Damasko, 
P. Kazakevičiaus, A. Butkaus, 
J . Paukščio, K. Baltikąuskio ir 
J . Ambrazaitienės, teiksitės 
C I K M . - . . . I* 1 " šiandio, birželio 11 

DETEKTIVAS PADUOTAS 
POLICIJOS TEISMAN. 

Policijos viršininkas detekti-
va Davis padavė policijos teis
man. Davis kituomet leido pa
bėgti žmogžudžiui (lono-Geary, 
kurs yra nužudęs Har ry Rėč
kas saliune. 41GT> So. Halsted 
gat. 

Kaip žinoma, (leary jau 
suimtas. 

Viršininkas skunde prieš 
Davis pažymi: 

"10:20 vakare Davis turėjo 
pildyti nakties detektįvo pa
reigas ir j is turėjo būti gat
vėje, kuomet ištiko šaudymas 
saliune. Tuo tarpu jis šaudy
mo metu tam pačiam saliune 
sveikas kaziriavo." 

Taip tv i r t ina Dr . Nicholas 
Murray Butler , Cohnnbin uni
versiteto prezidentas . 

Sako, mes kur-kas geriau vi-
sakuom šiandie aprūpint i už 
kitas šalis. Bot mums daug-
daugiau visko i r reikalinga. 

GAVO PO 5 METUS. 

Daniel Vitivich ir William 
Purcell nubaustu po 5 metus 
kalėjimo už apvogimų pastos 
substoties po imin. 2338 East 
71 srat. 

NUŽUDĘS ŽMOGŲ DAR KO 
VOJO SU POLICIJA. 

SUAREŠTUOTAS PAPIR 
KIMUS I M A N T I S POLIC-

MONAS. 

d., 8 vai. vakare, šv . Kryžiaus 
parap. salėje, nes bus dalina
mi L Paskolos Bonai. Nepa
mirškite pasiimti su savimi 
kvitų, kurią išdavė pardavinė
tojas. 

N'opirkusieji galės nusipirk
ti ir ant vietos gauti bonų, jei 
tik pilnai Įmokės pinigus. Pir
kusieji, jei norės, galės dar 
po vieną boną nusipirkti. Rei
kia atsiminti, kad mažai dar 
tepaskolinome Lietuvai. Toli 
gražu dar iki paskirtai kvo
tai. 
Štai sektinas pavyzdis town-

ol'lakiečiams. B. Navickas, 
4021 80. Paulina St., jau t re
čią l>oną nupirko iš mųs sto
ties. (Dabar yra pirkęs išviso 
už $300.) 

Vincas Stancikas, 
L. Paskolos Stoties Rast. 

piešti Kiku'skic darbus, l.-t*\ I r u 
* . n u \į 

r 

Isador Ossey, Liberty Cloak 
Co. savininkas, nužudė Nicho
las Nadalsky ties Roosevelt 
road ir Halsted gat. 

Nadalsky čia buvo atvažia
vęs pas savo pažįstamus. J i s 
(B'veno South Bend. Tnd. 
• « 

Keli detektivai vos sugavo 
pašėlusį Ossey. J i s šaudė i 
detektivus. 

Kuomet j is buvo nuvestas 
pns savo auką, t a r ė : "Gai la , 
nušoviau pašalini žmogų." 

Paskui j is pasakojo, kad ne
sena? ji buvę užpuolę ir ap-
muŠę darbininkų "slugge-
r ia i . " 

Ossey brolis Meyer vėl sa
kė, jog Isador turis nervų li-

Bet reikia žinoti, kad ser
gantiems nervais visgi neva
lia nešioties revolverio, gi y-
įpČ žudyti žmones. 

Tokiems tinkamiausia vieta 

Suareštuotas policmouas Roy 
Gradle. stockyardų policijos 
nuovados. J i s išsiderėjo $50 
papirkimo nuo As ton Wie-
gand, 4700 "Wentworth Ave., 
už parūpinimą licencijos par
davinėti c ieare tus . 

PRANEŠTA. K A S SUDEGI 
NO ANGLU VĖLIAVĄ. 

L. VYČIŲ CHICAGOS KUO 
PŲ DOMEI. 

Prisieis atsiprašyti Anglijos. 
*> 

Washingtcn, birž. 10. —Val
stybės sekretorius vyriausy
bės vardu jau tarė atsiprašy
mo žodi Anglijos ambasado
riui už sudeginimą čia andai 
anglu vėliavos. 

Dabar valstybės sekretoriui 
prisieis induoti formali atsi
prašymą Anglijos ambasado
riui. 

Nes Columbia dis t r ikto po
licijų jau indavė valstybės se
kretoriui raj>ortą apie tą vi
są nuotikj. 

Raporte pranešama, kas su
degino vėliavą ir pr ie kokių 
aplinkybių. 

Federalio dis t r ikto proku
roras pranešė ]>olieijai, kad 
kaltininkės už toki darbą ne-

Nes.nėr.-i tam yra ligoninė. Gi už žmonių Žu-I - a l i m a h ; n i < 1 i 

dvmą turi but k u o a š t r i a u s i a i ' t l k s h " į s t a t y m e 
baudžiami. • 

Be plK-jonės. Ossey gaus už- | BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
tarnautą bausmę. , " D R A U G E . " 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio piknikas, kaip jau visiems 
žinoma, bus nedėlioj, birželio 
13 d., National Grove, River-
side, 111. Tat visos kuopos, 
katros turi paėmusios p a r d a - | j ' 
vinėti Įžangos ženklelius, pri
valo sugrąžinti pinigus arba 
neparduotus ženklelius prie 
kasos langelio tą pačią dieną, 
t. y. nedėlioj, birželio 13 d., 
nevėliau 10 vai. ryto. 

Rengimo Komisija. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešu, kad Liet. 
Vyčių Cbicagos Apskričio 
choro metinis susirin. Įvyks 
}>ėtnyčioj, birželio 11 d.. 1920, 
Mark Wbite Square parko 

minia, kaip bičių spiečius, pradė
jo uiti, o iš akių ašaros kaip lie
tus krito. 

Laidotuvėse dalyvavo suvirs du 
šimtu automobilių ir suvirs tūks
tančio žmonių, kurių tarpe buvo 
daug darbininkų vadų nuo Įvai
rių darbininkiškų organizacijų. 

John Kikulski buvo dar jaunas, 
tiktai 43 metų amžiaus. Paliko 
moterę ir penkis vaikus. 

Kikulskio darbai. 
John Kikulski buvo organizato

rium Amerikos Darbo Federacijos. 
1917 metais, kada pradėjo orga
nizuoti gyvulių tkerdyklų darbi
ninkus, John Kikalskis buvo pa
skirtas į Chicagos Stock Yardų 
distriktą. Jis buvo gabus organi
zatorius* ir geras kalbėtojas. Kai
po tokiam pasisekė suorganizuoti 
lenkus ant tautinių pamatų, o ne 
ant darbininkiškų. Būdavo, visa
dos savo kalbose pažymi, kad 
"mes. lenkai, vieni tegalim pada
ryti, tą arba tą, o kitos tautos 
žmonės nieko." Žinoma, tas len
kams labai tikdavo ir jie jam ti
kėjo. 

Matydamas Kikulskis. kad len
kai pagatavi yra ir į ežerą šokti, 
bile tik jis pasakys, sumanė savo
tiškai pasielgti ir pradėjo veikti 

[prieš Stock Yardų Uniją. Ameri
kos Darbo Federaciją, už ką ir ta-

įpo prašalintas..)is suklaidino visus 
darbininkus, kurie buvo po jo in-
tekme ir bandė sudaryti naują 
uniją. Bet jo sėbrai norėjo lenkus 
prikergti prie aidoblistų. Kikuls
kis pamatė, kad jau važiuoja nėge 
rame vežime ir darbuojas darbi
ninkų nenaudai. 

Po. keletą mėnesių Kikulskis pa
matė,' kad negalės dasiekti sau pa
geidaujamo tikslo, patarė suklai
dintiems lenkams atgal susijungti 
su Amalgamated Meat Cutters & 
Butcher Workmon of North Ame
rica. Jo draugąi-aėbrai, žinoma, 
neteko vadovaujančių rolių, nes 

S. L. FABIAN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago, Illinois 
. Boulevard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma {staiga savo sažiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

Siunčia pinigus j Lietuva ir visas kitas svieto dalis po dienos kursu ir gvaran-
tuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir išmoka grinais pinigais. 

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

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakominga ištaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai 

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subato-
mis iki 9. vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

Dr.M.StupDiclrii 
3107 So. MorgiS Street 

cmoAGo. UiLurou 
Telefoną* Tardą 54)89 

Valandos: — 8 Utl 11 18 ryto: 
* po piety Iki 8 rak. NMelto-
mls nuo S iki 8 vai. vakar*. 

i! 

S. D. LACHAWICZ 
LiMuvy* Gr&borlua patarnauju, la'do-

-.uvftse ko pietausią. Reikale meldžiu at-
sUauktl, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 Pt Chicago, Ui. 
TeL Ganai t l t » . 

Roskl. 11S9 Indopen<lonoe Rlvd. 
Telefonas Vari Baren 294 

DR. A. A. R0TH, 
Rasas ardytojas tr chirurgas 

MAGDE. "Ak. kaip man nieiti cal-
tij.' Išbandžiau vuękitu mazgojimus, 
Trinkimu*, mmtanmuz — ir viskas Uu 
nieko nepagelbėjo »»« tu bjauri* pleiš
ko**... Man giėm net darom f" 

MARE. ".Va, Jo- kam tau kfst be-
reikalingai! žitrii, kokie mano plau
kai grasus, sitUtus ir lysti. O tai 
toael, kad ai vartoju RUFFLES.'" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve
piantis vanduo? Ne! ! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plauką ir odos» sustiprinto,) is, 

fciris prigelbi gamtai suteikt imogui priklausanti groij. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čysrą ntniežinčia galvos odą ? 

H U F P 1 V E S . 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesitjgalvos* 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŪFFLES pradės mažinti . 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

N'usipirkte šiąnakt RUFFLES bonkute aptiekoje. Kaštuos tik 
63c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

— — F . A D . RICHTER6C0., »6^30 BrowlwV. New York • 

I • • 
f 

SpecŲaUstas Moteriškų. Vyriško 
Vaikų ir Tisv cfaroniskn hgų 

Ofisas: SSM So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9C9S 

VALAin>A8t 19—U ryto S—8 po | 
pieta 7—8 rak. HedeUomta 19—13 d. | 

— • • • » » » • • • » » • • • » • • • > * • • — 

*—— 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue i 
1 = 

Specialistas džiovą, moterų ir vy * 
rti lifm. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 3 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

svot., 29-tos ir Halsted St. 
rp j , , • v • . r „ pats Kikulskis tapo išrinktas Dis-
To<tel kviečiami visi eboro * . „ ., . . \T . . . . . 

. . . . . . . v • • tnet Council No. 9 pirmininku ir 
nariai ir reniojai i sj susirin 
kimą atsilankyti, nes bus iš
duota visi užsilikusieji ra
portai ir renkama nauja 
valdyba sekantiems metams. 

Rast. Z. M. 
WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Ju s dienraštj "Drau 
g ą " atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jj galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą" , taip-
p*gi galite užsiprenumeruoti 

pirmininku 
darbavos pasekmingai per keletą 
mėnesiu. Buvusieji Kikulskio 
draugai-sėbrai huvo jau porą kar
tų pirmiaus užpuolę ir bandė nu
žudyti, bet tas jiems nepasisekė. 

Gegužės 2 d., ankstį rytmetį, 
tarp Kikulski'o ir J . W. Johnston 
sėbru įvyko apsišaudymai, bet nie
kas nebuvo sužeistas. Taigi ir da
bar yra manoma, kad buvusieji 
draugai-sėbrai jam atkeršijo už 
atsitraukimą nuo jų. Paskutinėse 
dienose Kikulskis nesibijoję saky
ti, kad buvo padaręs klaidą, bet 
sakydavo, kad atsitinka kiekvie
nam padaryti klaidu, tik reikia 

iiiHiiimimiminiimiiiHiimininiiiimii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite MOŠŲ Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują, liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusu bermontininkų plėšikus. • 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams • giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbinga vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuometipi reilraMnea švfos*. reikalinga. lc!<1 nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos rftusų brangioj Tėvy«ėj! 

To^el kieno .širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynes mei
lė, padėkite šviesti mūsų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, wž kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Ijetuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai:, steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas. 
"Kariškių žodžio" Redakcija, arba atiduokite j mūsų Delegacijos 
rankas VVashingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. ' į 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

• I • I • I • • I • • I • • 
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Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamėms kad I 
aš užsidėjau ofisą Į H 
namu pardavinė-jB 
jimo ir Farmu. J g 
Taipgi skolinu pi 5 
ningus ant namu j 
ir farmu už maža j 
nuošimti ir apsau • 
gojų namus ra-' • 

kandus ir automobilius nuo ugnies 1 
geriausiose kompanijose. Aš turiu I g | 
ant pardavimo daug namu nauju | 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu fĘ 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu j • 
farmu ant pardavimo ir ant randos J* 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais į 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
Wisconsiii ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. 

ir apgarsinimų paduoti į 'jas pataisyti taip greitai, kaip pa-
dienražtį. Į tėjniji. J . P. P. 

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

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

Tel. Yards 5379 
iiiitiitiiiiiiriifiiiiiiiiititfiit.itiiiifiififfiiiĮ 

Didelis Išpardavimas Namy f 
S per Birželio mėnesį gj 
• Ant lengvių išmokėjimu kiekvienam lengvai priei- • 
H narna. Atsišaukite iuojaus pas: 5 

S J. POŠKA S 
g 4436 Washtenaw Ave. Chicago, III. i 
• Tel. McKinley 560S • 
S • 
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