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Kareiviai
/

Turkija Nenori Prarasti 
Smirnos ir irakijos 

* * I

ATSISAKO KLAUSYTI ITA
LŲ KAREIVIAI.

Vienas nužudytas, daug su 
žeista.

TURKAI STOVI UŽ SAVO 
TEISES.

Nežinia, kas bus toliaus.

Paėmė visą eilę miestų.
“T----

Smirna, birž. 27. — Anot o- 
ficijalin Kraikų paskelbimo, 
gaikų armija šitam šone prieš 
turkus nncijonnlistus hriauju
si keturiomis koliumnomis, į 
keturias ntskirias vielas.

Graikai tvirtinu, kad jie 
puzun^iuojų. LioiiK Uuity 
miestelių.

Podraug graikai patvirtina 
žinių, jog jie sunaikinę try
liktąjį turką armijos korpusą.
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BOLŠEVIKAI KALTINAMI 

BAISIUOSE DARBUOSE.

BOLAEVIKAI PAŽADĄ UŽ-
MOKtTI SENĄSIAS 

kSKOLAS

SAKOMA, NEBUS CELE 
ŽINKELIEČIU STREIKO. Negyvuos Ilgai Jugoslavijos

Reikalauja pripažinti 
nę Rusiją.

sovieti

Bol- 
rašo

Londonas, birž. 27. — 
ševiką atstovas Krassin, 
Evening Stnndard, jį aplan-j 
kiusiai delegacijai štai ką pra-j

l

Rymas, birž. 28. — Bursag- 
Iierių,l1-KK pulkas pakėlė 
maišius, kilome! jau buvo į- 
Kakytn apelisti Ancana, ties 
Adrijiitiko jūrėmis.

Jgulos keiui'rf.įtintas prieš 
•pakilusį pulkų buvo privem
ta* pašaukti ištikimąją ka
riuomenę. ,

įvyko simirknu sUsirėnumas. 
Pavartota kulkosėnidžiai. Pri- 

• spiruan pulkas viiįgi t utį* jo 
pasiduoti. • .

Kusi rėminių metu vienas ka
reivis . nužudytas ir daugelis 
kitų sužeista.

Bet pačiam mieste Ąneonn. 
Uis kareivių muišuis 
blogą intaką. Socijalistų ir 
aimrrhislų sukundytl dariu 
ninkui jmkėlė giiiemlį* stnūką. 
Praaidi-jo riaušės.

Kovota per kelias valandas.
Kareivius sakurstė malatis- 

tai. Paragino juos neklausyti 
vyriausybė* ir neiti krnujh 
lieti Albanijoj, kur jie turėjo 
but fliunriami.

Pakilę kareiviai
prieš savo oficienis. Paskui 
išėjo miestan ir ten ėmė plėš
ti ginklų krautuves. Gyvento
jai slapstėsi kits kur galėjo.

Kednngi vietos garnizono 
jinkilusius apmalšinti. [Kišau- 
kta kariuomenė iš artimų n- 
pylinkių.

Trūkimas parlamente.
Anmnn ym viena* iš dides

nių miestų tie* Adrijatiko j u 
rėtiiim Turi apie 40,000 gyven
tojų. Ten svarbu* radikalų liz
das. Ten dažnai pakėlimuos 
suirutės.

Dėlto kareivių maiši par- 
iamvait- irskSunt*-.
Karto mlsiMeris Bonemi pra
nešė parlamente, jog maištai 
numalšintas.

Bet MKŪjalistai atstovai už
lų puolė, kam vyriausybė ka
reivius sium'ia Alkanijon. ita-

puolėsi

4

Konstantinopolis. birž. 28.— 
Pati turkų sukam. vyriRusy- 
b«'« pranešė talkini ūkams, knd 
jos taikos atstovybė Paryžiu
je nepasirašysianti po laikos 
sutartimi. Nes Turkija joltiuo 
bodu neatifiuosinnti graikams 
Suiirno* ir Trakijos.

Tanai faktas pakėlė-džiaug
smą turkuose riacijonaliatuo- 
se. Ir šituos dar labjaus už- 
artnvo ginti ligi* |M*ktUinųju 
Turkijos teritorijas.

Vietos graikai didžiai pra-'Nelaisvėn 30 ofirierų ir kanki- 
džiugę, knd graikams n-Kasi 
kariauti prieš turkiu Smir
nos fronte, ’ >

čia visai viešai graikui re- 
krutuojMiui ir eiunriauu kares 
frontan. ?

Baisiai kankina jie karės 
nelaisvius.

Washington. birž. 28. Vai
si) bos deprtamentas gavo 
raportą nuo amerikoniško ko- 
inisijnuieriau* 
lyj. Vadina.-:, 
uficijalis.-

Pranešama,
Ivanovkoje, pietinėj Rusijoj, 
birželio 10 sušaudę paimtu*

Konntanhnopo- 
raportas yra

knd bolševikai

TURKAI PANEMt DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.

Anglų laivai bombardavę 
poadjas.

Londonas, birV. 27. — Sulig 
dejM-šos iš Graikijos sostinės 
Atėnų, anglų karė* laivai, sto
vintieji ant inkarų priešais 
miestą Ismid, smnrkiai l>oui- 
hnriinvę lurkų nacijonalistų 
jiozicijas. Turkai |>anešę dide
liu* nuostolius, ne* žuvę ją 
daugiau tūkstančio.

Iš Icrnido pranešta, sakoma 
Atėnų rlepešoje, jog žiaurus 
mūšiai seka angių su turkius 
Ismid užlajos pakraščiais.

Turkų nnnotjj trys šoviniai 
papuolę Ismidan ir padarę 
didelius nuostolius.

j?

nę kįtus nelaitcvius.
Su nelaisviai* Imisiai buvo 

apsieinama. Vienas liudinin
kas, leitenantas Koehler, pats 
uialęa, kaip bolševikai du u 
geliui paimtų nelaisvėn rusų o- 
firieriųMiukapuję kojas ir ran
kas ir išlupinėjo nelaimin
giem* akis.

Podraug pranešama, kad 
gen. W ringelio kariuomenę gy 
ventojai visur sutinką džiang-
smi ligai.

Gen. AVraugei atimtose mm 
bolševikų vietose didžiuosius 
žemės plotus padalinąs vals
tiečiams.

VOKIETUA TURI 117 MI
LIJARDŲ MARKIŲ 

SKOLŲ.i

Jei Etiro|M>< vii^patijos vei
kliu pripažins sovietinę Rusi 
jos valdžią. n<-r« ultejonės, 
kad bolševikai timniet pripa
žins teisotoim- visas senosios 
Rusijos nži iiliožines skolas ir 
jas išmokė- tiems, kiliu pri
guli.

1*S

NAUJAS VOKIEČIŲ KABI 
NFTAS.

Copenhagen. s birž. 26. — 
Naujas Vokietijos knnclieris, 
Konst., Falironliarii. suorgani
zavo naujų ininisterių kabinetų 
kuriu ineina centriniai. demo
kratai ir liaudies partijų at
stovai.

Nesenai vienas jo anorgani- 
/.notas kabinetas pairo, kuomet 
jam jinai priešį no socijalislai.

Gautir žinių, jog geležinke
lių darbininkui kol ka- susi
laiko >ii streiku. Nes geležin
kelių dariai taryba paskelbė, 
kmi ue vėliau liepos 20 dienos, 
š. m., ji paskelbsianti savo 
galutina ištarmę. DarMnin-

skaitvsis su geg. 1, d’, š. m. -■
Darbininkų organizacijų va

dai paskelbė paragindami dar
bininkus Ir toliaus dirbti, jei 
šiandie jau yra žinomas įni
kus, kuomet darbo tarvlui pa
skelbs savo išvadas.

Pasakojama, jog darbinin
kams bus padidinta užmokes
tis nuo 20 ligi 27 nuoš. Neži
nia, nr tuo pasitenkins darbi
ninkai. katrie reikalauja kur
kus danginu.

STATOMAME VIEŠBUTYJ 

SUDRIBO LUBOS.

Sužeista keturi darbininkai.

JUGOSLAVIJAI NELEMTA 
BUS GYVUOTI.

Taip sako serbų persekiojami 
žmonės.

Į irutėmis ir nepaprastuoju sto- 
j-viu ir sauvaliąi paskelbė ka- 
I inlvstę.

“Kroatija, Slnvonija, čer- 
I nogorijn, Dalnmtijn, Bosnija 
ir Gereogovimi labai karčiai 
iilMiiušn j serbu* uz jų uin>u* 
liūtę valdžią.

Reikalinga federacija.

“Musų pienai — įstrigti su
vienytas frdenilv* Jugoslavi
jos val-tijas, inėmus Bulga
riją ir Makedoniją. Supranta
ma, tas turi but padaryta tik 
sutinkant {mliems c-yvento- 
jnnis.

“Be pnčiu> Bulgarijos fe-

NAUJAS LENKŲ MINISTE- 
RIS PIRMININKAS.

Varšava.^tlriL. 26. — Naujas 1 
lenkų ministeris pirmininkas 
yra W)adisla*’ Grabski, bu
vęs finansų ininistcris.

Knrės ministęris tas pn( - 
g»-n. Iucsnienski.

................ ..... -

Statothas naujas višbutis 
vardu Shoridan Plnva ant 
kimusi Slioridan romi ir Wil- 
*on avė.

Aną dienų darbo metu su
dribo pirmojo augšto lubos ir 
griuvėsiai užkrito 25 darbinin
kus, dirbusius apačioj.

Keturi darbininkai pavojin
gai sužeista. .,

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Viėiuiu, birz. 2». (KaMi 
angliškų laikraščių kmvs|sm- 
dentas). — Teko čia susieiti 
ir iNtsikalbėti >u Dr. lvu Fra 
n.,, pulk. Dviiitch ir kitais iš 
.1ligosiu vijus ištremtais kat
rie stovi iu jigo-slavių valsti
jų federaciją vietoje šiandie
ninės ui (solint ės veli t ratinė- ka
ralystės Belgrade. Visi tie iš
tremtieji yra aitrus *erhų 
priešininkai.

Dr. Franko draugas Dr. Ra- deracija nebūtų stijiri ir nę-. 
ditor, vadas stiprios agrarų j galėtų ilgai gyvuoti, 
[uirtijos Kroatijoj, buvo *ii- 
ureštUotas, uždarytas kalčji- 
mnn ir serbu teisinas turėjo 
jį teisti. Teeinu vienas ištiki
mus jam leitenantas jį išgvlbė- 
jo lino to teismo.

Taip, ilgai nebus.

“Dabartinė padėtis, iiisgali 
tęsties ilgai”, sakė Dr. Frank. 
“Nėru jokio daikto vardu Ju
goslavija. Tuo vardu mėgina
mu pridviigti tik padidinta 
Serbiją. Vardas serbų, kroatą 
ir slovėnų karalystės yra tik 
deliuzija. Visupinnu, jokiu 
Jugoslavija negali but įsteig
ta pirmiau neatlikus be|iarti- 
jinio plebiscito. Serbija urmi- 
sticijos metu pasinaudojo su-

Tegu turisi monarchijas.

“Serbija, černogorija ir 
Bulgarija, pagal jų noro, tegu 
turisi karalius ir monarchijas, 
(ii kiti»s—vnktvliės gali but 
respublikos.

Ekonominės priežastys ver
čia vienyties slavių tautas Bal
kanuose. Kuo veikiau Serbija 
susipras ir sutiks su valsty
bių federacija, tilo bus jai Ke
rimi.
“Serbija turi 3 milijonus gy

ventojų. Tuo tarpu jiigoalavių 
yra S milijonai ir bulgarų su 
makedonais 6 milijonai.

•'Kaipgi ilgai 3 milijonai 
gali valdyti 8 milijonus. Sap- 
rantainn. kud neilgai.**

BOLŠEVIKŲ DIKTATŪRA 
BALSAVIMŲ METU.

Tik menka dalis rusų leidžia 
ma balsuoti.

lijn nereikalauja Albanijos.
Ministcris pirmininkas pa 

aiškino, jog irdų kariuqme tė 
i.eužpuldinėja albanų, but tik 
ginasi nuo jų.

F-rcijalistai lošiant statė vy- 
riangybrį vis naujus klausi
mus ir |mkčlė tokį trukšmą, 
knd jiirminiiikis tyrėjo už
daryti sesiją.

Berlynas, birž. 28. — Nuo 
karės pradžių*- pirmu kartu 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, kad Vokietija turinti 117,- 
148^755 ,623 markes vidujinių’ 
skolų. •

Nuo balandžio 1, 1920 ligi 
sausio, 1920, šalis turėjusi 
6,025,226,962 markią įplaukų.

JAPONIJA DUODA SAVY 
VAX»v^ nuarium.

Tuo budu norima patenkinti 
koreonua.

Wrangel Paliuosavęs 2 milijonu 
žmonių

GEN. WRANGEL EINA 
PIRMYN.

mylių plotu* fu 2 milijonai* 
gyventąją.

Jau paliuosavęs geru* plotus.

KonstantinopoliB, birž, 28.— 
Vinto* rnaai pagauti džia'ig*- 
mo. Nes, sulig pranešimų, 
prieębolšcvikuiės kariuomenės 
vadas, gen. AV raugei. iš Kriau
gerokai pasivaręs pirmyn.

Sakoma jis paliimsavę* mm

To negana. .lis <lar paėmę* 
nelaisvėn dangini 10 tukstan-
čių bolševikų kareivių.

Rusai giriasi, jog tasai svar
bus žygis gen. W raugei i ui at. 
riejęs tiktai 2JS00 kareivių. 
Tiek jo kareivių žuvo ofe’iay- 
vo* metu. neskaitant aužeisių.

Honolulu. birt. 28. — 
tos japoniškas laikraštis 
iš Tok'yn informacijų, kad Ja- 
ponijos vyriau*ybė nusprendu
si Korėjai duoti savyvaldą.

Korėja, sakoma, turto nuo
savų neimu, kuriu atstovais 
bus renkami išimtinai tik vie
ni konmnai.

Be to Korėja rinks paskirtą 
skaitlių savo atstovą Japoni
jos pariamentan.

Pranešama, jog apie tai ar
timiausiomis dienomis bus pa
skelbta oiicijniė proktrttutcija.

Vie- 
turi

Atimtuose plotuose trųksta 
maisto, nor* tie plotai laitai 
derlingi.

Paryžius, birt 28. — Krai
kų karalius Aleksandras iš ėia 
iškeliavo namo. Gal kartais ji* 
ves graikų karę prieš turkus.

DEMOKRATU PARTIJOS 
KONVENCIJA.

Paryžius, birž. 27. (Rašo 
ang. Inikr. korespondentas).— 
Daugelis žmonių statu naivius 
klausimus: Jei Rusijos gyven
tojai Iiepnkellčia Itolševikų, tui 
kokiam gului rinkimų metu' 
už juos ludsuoja* Kam jie no- 

‘ senu i balsavo bolševikų nau
dai, kuomet Petrograde ir 
Maskvoje įvyko viršininką ir 
atstovų į sovietus rinkimai!

Tame yrn dvi priežitsti. Bol
ševikai rinkinius atlieku |ms- 
lapėin ir rinkimus pilnui kon
troliuoju komunistų partija.

Kinkinių vietost* tvarkyli 
balsavimus komunistni-lmlše- 
vilcai neprileidžia net legali
zuotų ten jiartijų. kaipo tni: 
sricijalistų tnenii-nikų, soeija- 
lietą revuliucijonierlų. žydų 
partijos lamdo ir kilų.

Tokiam atsitikime, supnnt- 
Lniim. bolševikai Imi laimėti 
rinkimuose.

Maža dalis balsuoja.

Bolševikų vnblžin rinki
muose dalyvauti leidžia tiktai 
laimi mažam nuošimčiui žino 
nių. Taip vadinamas vidurinis 
luomus, uiiia kaip bolševikai 
sako’ — vidurinė žmonių kle- 
oa. kuri kiekvienoje tautoje 
« -L ’ *vm r i ipt m Y!

sai nepril«*hlži*nms prie rin
kimą.

Balsuoti prileidžiami tik tie, 
katrie aiškiai yra Žinomi,.kai
po bolš<*vikų šalininkai, To- bolševikų priešini/ikų.

f

np-

Ml-

kiv šalininkai — tai (įmiginu- 
sin dirbtuvių darbininkai, bė
dini valstiis’-mi ir visi bolše
vikinės valdžios nariai.

Nei vienas npšviestesnis 
žmogus ueleidžiatiins dolyvau- 
ti rinkiiniiobp. Komunistų par
tija prižiūri rinkimų ir ji pa
ti viriui dažninusia ir daly
vauja rinkimuose. Vadinusi, 
tie rinkiniai, tai lik viena 
gailėtina panslija.

Kitaip negali but.

.Bet kitaip ir negali but, 
ko tir Imtys bolševikai.

Maskva* sovieto pirminin
kas Kainearv, <li*klituodama* 
apie absnliiitę bolševikų dik
tatūrų, sakė:

“Diktatorystė tik tuomet 
uua |*tata<a»M tas vo*. nuutlii.t «.*«»a» 
visokia opozicija prieš btriševi 
kų valdžią. Ligi to įniko re
voliucija* gyvcnimns reikalau
ja jmvartoti prievartą. Mes ne
galime bolševiką valdžios prie
šininkam* leisti turėti luilsą 
rinkimuose,, kuomet tas Iml- 
sas 'butų priešinga* įgimtom- 
darbininką teisėms.”

Bolševikai žino, kmi nekim- 
luet nepranyks prieš juos opo- Į 
zicijn. Taigi nekųomot nepė- 
silmigH ir bolšinikų diktatū
ra.

San Francisco, Cal., birž. *28. 
— Čia atidaroma nacijomilė 
dmimkrutų juirtijos konvenci
ja. Bus nominuotas kandida
tas j šalies prezidentus. Visa 
eilė žmonių nori but kandida
tais, lygini kai pi r buvusioje rv- 
publikonų konvencijoje.

Sakoma. jog konveiicijoji- j. 
vyks smarkus susi r*mi mus 
“sausųjų’’ su ••šhųiinisiais’’. 
Nes daugelis delegatų įgalio
ti platforinon indėli svaigalų 
klausimą.

kasieji 20 nuoš. turi tekti Be! 
gijai ir Italijai.

• ‘lemenci-nu knltina-
nias už tai. kodėl jis šitam at
siusime nepasitaręs su vi*a 
mula. Bet sutarimą su Ang
lija padaręs savarankiai.

DAUGIAU GEMA. KAIP 
MIRŠTA ISPANIJOJE.

Madridas, birž. 28. — Pra- I 
eitais 1919 metais Ispanijoje 
buvo 585,352 giminini, sulig I 
ofirijalio laikraščio. Tai* pu- į 
šiais motais mirę 482,030 žiuo- J 
nių.

PRANCŪZAI CLEMENCEA- 
U’Ą ŠAUKIA TEISMAN

1

Pavadina jj šalies išdaviku.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS-BONŲ.

. ■■ ■■ ■_____ '■ - - -
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BIRŽELIO 28. 1920.
(Tiiraro ir prirmirsruii.— (Iru-j 

žus oras, šilta šiandie ir rytoj. 1
Vakar augė&auaioji tciuprrati»-j 

(a buvo 90 laipsnių; ki lniausioji ■] -’2 ’• Jj

Saulė teka 5sl7; IridlUri F-29." 
Mėnulis leidžia 4 ?14 ryte.

Paryžius, birž. 28. — Kūrės 
motu (’lenienreiHi buvo Frau- 
elizijos miiiisteris pirmininkas.

Hiniidie InikrašUs lx* Rap- 
per editorijaliam straipsnyj 

i reikalauja, knd Clemenceau 
hutų imšniiktas aiigšėiausinn 
šiiiu-s teirannn. Buvę., minisie 
n* pirmininką* p,i-.tolinamas 
l'raucuzijos iš<biriku. Jtnn t*. 
• «m. sakoma, reikalaująs pn's 
mnršalns Focli.

Clemenceau kalthismas, kad 
jit pormažos -Hies karės m- 
./ginimo pareikalavęs iŠ nkd- 
nof sumos, x, kią 1 uri išmo
ki <• tnlkinirknm.5 Volucįij.i.

Būtent jis sutikęs tik 55 
nuoš. Knd tuo ta r j m Anglija 
tnri paimti 25 nuošimčius. Ll-

PINIGU KURSAS,
Kiek nužudyta žmonių.

Kaznepev pripažįsta, jog 
bolševikų ••rretviraika” arba.j.i 
ni-.pnnmrfnji knmi-iin (Žino- I Iv 
mn slapta bolševikinė ]>olici- 
ja) nužudžiusi 32,000 žmonių.

Maskvos kalėjimuose užda
ryta npie 7JMNI {nditikinių

H

J

ver-J 
bir-į

Svetimų viešpatijų pinigų 
tė mainnnt nemažiau $25,000 
želiu 26 d. I>ur» tuk iii sulig Mer-* 
ehanla Luini & Tni»t Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.99,

100 suirisą 
Vokietijų* 100 markių 
Ijcnkijos 100 markių 
I’ra nearijim ui 1 dolierj 
Šveicarijon už 1 dolicrį 
Italijos ui 1 dol.
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2 DRAUGAS Pirmadienis, birželio 28. 1020.

•5.00
3.00

UETCVTV RATAI JK V DIKNnASTM 
“DRAUGAS”

Ktea fcmttnm iVkyru* ucdėldlcalu*. 
pRK.wrnEK.vros kaina: 

CKHAGOJ Ut VZSll-NYJE:
Metanu ..... 
Fw>d Mrtg ....

BUV. VALST.
Metanu .........
Fh*H Mrfų ..

Prenumerata tuokaal UkaJr.o. Lai- 
kaa skaitosi nuo uJaun*ytn o dienos 
ne nuo Naujų Motų. Norint perinai- 
nyti adron« virada reikia nrtelųsU Ir 
eonas a«lrcxaa Pinigai perinusia alų- 
•U tlperkant krušoje ar esprese "Mo. 
ney Order“ arba įdedant pinlffua | 
račtetruotų teiAką.

“Draugas” Publishing Cg. 
1800 W. 46th St. Chicago, III.

T. Naruševičius 
Lietuvos Pre- 

zidentas.

vj’čįų, tni jie parėmė žnu»gt) 
priešingą savo kultūriniam ir 
savo ekonominiam programui. 
Ncjau-gi jie gulėjo tą ]iadury- 
tiT Mums rodosi, knd galėjo. 
Jug neabejotinai jie apsėmė, 
kad p. K. Grinius taptų mi
nistrą pirmininku. Šitas yra 
fanatiškas katalikystės prie
šas. r> Naruševyčius nėra fa
natikas.

K r ikšėionvs-dvmokratai ži-* •
no. kad tuodu vyrai tikrai ir 
kurstai myli Lietuvą, yra jnu 
jai dirbą ir, be abejonės, dar 
nori l»ei gali dirbti dauginu. 
Krikščionija Lietuvoje šiuuni 
atveju, nors šiek tiek, kad ir 
ne visai, aprūpinta. Lietuva-gi 
Lietuvoje visai neaprupinta. 
Naruševyčius yra civilizuotas 
žmogus. Krikščionys-demokrn- 
tai moka dirbti iš vien su ci
vilizuotais savo priešais.

Mes tikimės ilgo l>ei nandin- 
gu bendru Kriksciumų-dcmuk- 
ratu ir Naruševyčiaus dnrlM», 
jei ne ta aplinkybė, kad p. Na- 
ruševyriaus sekretorė yra ar
tima lietiniams lK>lševiknms. 
Ji jiems siuntinėja telegramas 
į Ameriką.

Lietuva ir Prancūzija.

Labai aliejutino teisingu
mo keliais jiarcina žinių, buk 
'Tomas Na r uis* vyčius tapęs 
Lietuvos prezidentu. Gal taip 
būti, gnl ir nebūti.

Naruševyčius yra gimęs da
bartiniame Alytaus, seiliaus 
Kalvarijos, apskrityje, Krio- 
kehiukiu |Mirapijoje. Jo tėvas 
Pranciškus Naruševyčius yra 
stambus ir turtingas ūkini li
kus. Tomas 1884 metais įstojo 
į Marijampolės giillnazijų ir 
jų Imigė 1892 metais. Išėjęs 

(Kelvedžių iužiuiurių mokslų, 
jis apsigyveno Maskvoje iril- 
pūniu ta]>o viršininku vagonų 

į taisymo ir pirkimo skyriuje 
.Maskvos gatvcknnų valdyboje.

’ Jis buvo pripažintas geriausias 
£ Rusijoje ga t vakarių vagonų 
f žinovus, todėl jis Rusiją atsto

vaudavo tarptautiniuose tos 
šakos inžinierių suvažiaviiuuu- 

; se.
Tikėjimo žvilgsniu p. Naru- 

. fievyčius yra tikrai ir nvalM-jo- 
tinai atmetęs katalikystę ir 

t Rrikšėiunijų. Jis mokslus pa- 
; baigęs, niekuomet mųMisisakė 
ji tikis į Dievų. Aiškiai prieš 
I tikinčius jis nėra kovojęs, bet 
r prisidėdavo prie tų partijų ir 
| urgunizucjjų, kurių ūksiąs yru 

atitraukti Lietuvą nuo Krikš- 
Įčiuiujos.

Politiškai jis yru suudarie- 
tis arlia saiitarictis. Būdomas 

i Amerikoje J9I5 ir 1919 tu. jis 
i buvo uolus rėmėjas tos jiukrai- 
1 pos laikraščių ir partijos. Jis 
» yra griežtai priešingas krikš- 
I čionims demokriitums. Bet be 

jų balsų nebūtų galėjęs tapti
1 prezidentu.

Tečiaus ne dvi tos priežas- 
i ties mes abejojame apie jo iš- 
[ rinkimų prezidentu. Steigia- 
i mųjmuc Beiiue yru 39 krikšėiu- 
į nys-demokratui ir 42 socialis

tai. Kudungi prezidentų, tur
būt, renka dviem trečdaliais 
balsų, tai vienų krikščionių- 
deiuukiutų taui tikslui neište
ko. Nei lenkai, nei vokiety* ne
galėjų palaikyti p. Smetonos 
umdidaturos dėlto, kud jis 

yru kaitas, kam padare Lietu- 
vų iicjirigulimngų. Žydai, vei- 
1ciau.-<ui, sustiprino socialistų 
balsus. Todėl pririejo daryti 

. kompromisų, UI bu nu.-ili*idnną.
Santai ietis NaruM*vyčius m- 

r pritariu nei 
f mnkrr.i'i, nei s
L mintam 
^žvilgsniu jis

ymiai skiriu-i. nuo p. Sni“- 
otjus. Bet Smetona yra arti- 

IDvsnis krikščionijai už N'aru- 
yyčių, dėlto Naruševyčius 

artimesnis MKdalistauis.
Jei-gu tat krikšėiouys-dv 

tbejuratai balsavo už Naruše-
•

z

krikščioni ų-d'*- 
socialfctų ekono- 

progranuii- Tumui 
nesiskiria, ariju

v»Kunigų Suvažia
vimas.

t » 4 1

pnežym:

Kunigui Itedirliant savo jmi- 
rapijojo nesykj ]msidaru taip 
sunku, knd net tuiupa skaudu. 
Tiiip būva rytuose, taip atsi
kartoja ir vakaruose. Išklau
sius vienų ir kitų misiskuu- 
ilžiunčiii savo vargais kunigų, 
aiškiai matytis, kud tų vargų 
priežastys yra platesnės negu 
jmijĮipijn, nes atsikartoja tos 
]«acios įvairiose ir tolyniOhe 
vietose.

Darlištųs kunigai bando pra
šalinti blogumus savu |>arapi- 
joje, ln-t dažniausiai nepasise
ka tu pūdan ti, nes blogumo 
priežastis platesnė už parapi
jų ir didesnė už vieno žmo
gaus jiegas. Aiškus tat reika
las nueiti visiems, sutarti ir 
liendru protingu veiksmu pra
šalinti tų, kas visiems sunku 
ir skaudu. Tu yra tikroji prie
žastis) dėl kurios rengiamas 
kunigų suvažiavimas l’ittsbur- 
glie ar kitur.

Suvažiavimų būdavo ir iki 
šiol, bet jų skoitlingumas vi- 
suurnet būdavo pcriuažas. Ku
nigams sunku yra jailikli para
pijų Ik* priežiūros kelioms die
noms. .Nei šių vasurų suvažia
vimą k negalėk būti malemiš- 
kai jiilnas. Bet reikia, kud jis 
pasidarytų morališkai visati
nis, t. y., kud įvairus kryps
niai ir įvairios draugi; grupės 
butų atstovaujamos.

Kunigų Muliauskiu ir Bučio 
sustatytasis Kunigų Sujungus 
projektas mums išrodo gerus 
ir pildytinas, bet girdėtis ku
nigų turpe šnekant, kad jis 
sunkiai išpilduuias, kaip ir se
noji konstitucija, nes reikalau
ju kusuietinių suvažiavimų. 
Prityrimas rodo, kad jie be
veik negulimi, j tų dalyki; ge
rai turėtų įžiūrėti visi daly- 
vuusianticji busiuučimuc suva
žiavime. Gul ne vienas atsivež 
Įialogų ir lengvai išpildomų 
sumanymų. Butų nuuduigu ky
lančius numanymu* pasiųsti 
kun. V. Slavynui į Rodcfordų 
(1534 Su. IVest 8L),orhu kun. 
i*. Ls|M4iui (10806 So. Wabii~h 
avė. Chicago, 111.), kad suma
nymus butvarkius, greičiaus 
galėtų jMirciti suvažiavimo 
apsvars tymai.

Amerikos Lietuvių tarpe ku
nigai sudaro tokį stambų into- 
liguutų pluoštų, kad tik sutar
tie: ilorcikia. idant to pluošto 
naudingai veikimas pasirody
tų žymus visuoumnės ir taulos 
gyvenime, kaip yra Bažnyčios 
ir Kultūros srytije.

(Tųsa.)
Nuimi Vl.’AIlionco ties Et- 

at* Baltiųuea” — (Pabaltijo- 
.Sųjunga) visai atsigavo ir 
grandioziškai uugn. Tveriama 
šitokia kombinacija: neprik- 
laiLsomų kraštų: Lietuva, La
tvija, Estonija sudaro alijansų 
—šiaurėje palaikomų Firnlan- 
dijos. o pietuose remiamų len
kų ir nimunj). Prancūzijai tn.« 
pienas brangus ir jisai jai 
rupi, kaii>o apsaugų nuo Vo
kietijos ekspancijos, ir naujas 
įrankis Prancūzijai turi savo 
intako* į rusų tautos šalį, kad 
iš jos visokių sau mindų iš
sunkus nemažiau už augimų 
kad bent anglams neduoti 
įsivyruoti Rusijos platybėse 
tiek, kiek jio norėtų. — Visos 
nflrfanro® dedamo®, kad ta 
aiijausų Lietuva — Latvija— 
Estonija — sudaryti kuo stip
riau ir kuogreičiau. Tik 
petiesus tikrus to nlinnso pa
matus, gausime iš visų pripa
žinimų do jure. Visos misijos ir 
komisijos ypač prancūzų tur 
visokių šioje linkmėje instru
kcijų. ir veikia išsijuosę...

Latviai — apsižioplino su 
lenkais... Tų innto ir prancū
zai ir kiti.... Jau šiandien lat
viai traukiasi atbuli ieško ga
limybės ir progos su lielliviais 
susiartinti ir atvirai," nuošir
džiai kaip kaimynai pasikal- 
Is'-ti. Tose visose sueigose nei 
“latvių širdis”, nei “kaimy
niškieji ryšiai ” dalyko m-mai- 
no. Turime liuli utsargųs. Y- 
par latvių ujHis susmuko, kuo
met suuodė, kad lietuvių su 
lenkais apsidirbta diplomaii- 
niuis keliais nieko kitu neims 
lojant, ir su latviais, kad ir 
jų alijanse su lenkais nesis
kaitant nei dek jų užgrobtos 
Palangos nei dėl jų pretenzi
jų prie Mažeikių.

Tamstai tur bui šis-tas jau 
žinoma, kad lenkams neteksiu 
nei Vilnius, nei Gardinas!.. Dė
lei tų miestų priklausymo Lie
tuvai — galva mdiesopa. Siek 
tiek bus ]uiiniavos su Suvalki
jos pakraščiais. — Seinai, 
Punskas ir kiti. Čia tur hut 
padės vietos plebiscitas alijan- 
tų — ne lenkų vedamas', gi ‘ 
Vilniui plebiscito nereikės vi
sai.

Ji 
tam 
tyta

Uetuva gaus reinentie* 
tikra foruiulu jau su.-la- 
gntnvni.

Be jokio gyvo
“Draugas” No. 113 —“

euzų Išlikų žsbang;i;" — už- 
>ipuldinėja ant pro m ūzų. Tai 
gi šiek tiek arčiau ;mžinojęs 
Prane, akciją Liet m link 
gavau įsil’tkirfBno, kml ji. kai
lio tokia, niekuonu t priešais 
Lietuvos nėjo- ir priešais Lie
tuvos lenkų itegtato ir nerė
mė. Prancūzijoje veikė atski
ros grupės visokių musų prie
šų. kurie už pinigr iš rusų ir 
iš lunkų gnuniunu.-. suko lin
kai na i prieš mus laikraščius ir 
vedė prieš musų^nvprigulmy- 
bę ]hi visų pasauli įvnirian- 
-ias intrygas., šerdimi to viso 
iš pačių lietuvių tarjui buvo 
vienas asmuo* su savo padėjė
jais, kurie dėlei sav<» puiky- 
hėa ir aklumo jatn padėjo pla
čiai varyti pragaištingą darbą 
— toli už Prannv'iios rihn 
Ameiikojv *. ią puviuj Lietuvo
je L... ' • ‘

.Mums priešingų grupių bu
vo ir tebėra — Anglijoje, A- 
merikoje,. Šveicaruose. Skan
dinavuose, taigi lengvai butų 
gailina rašyti ir apie “ Ame
rikos lenkų žabangus,” ir. a- 
pie “Anglijos lenkų žlibam 
gos” ir t. L

Prancūzai pradžioje varė 
dauginu niilitarę diplomatiją 
ir tenai savo dūmę (įauginu 
kreųiė, kur miiitarės pnjicgos 
dauginu matė; pusė 
organizuotos tankų 
nndai jiems daugiau 
imponavo, negu tuo 
ku du šimtu kaimi<M'ių, kurie 
Kaune reprezentavo Lietuvos 
armiją. Tinti atatinkamus ir 
rajMirtus iš Liuhivos siųsdavo 
militariniai Prancūzijos atsto
vai... Tie raportai nesudarė 
pamatu sontikiapis Prancūzų 
su Uetuva.. Pranęuzija laukė 
Liet uvbs išsivystymo, laukė 
jos pasirodyiųo pačioje Uetu- 
voje. Pirmiems Lietuvos gaju
mo diegams pasirodžius. Pran 
vuzija davė Lietuvai tiek, kiek 
visi kiti jos “draugai,” net 
daugiau, nes už tą ka davė, 
nieko sau uejoiėmė. Prancūzai 
pirmiau už Anglus pripažino 
mus df {acto ir kaipo Lirlu* 
ton įjilifčiuji pradėjo įsileisti 
l’rancuzijon, gi A ūgli ja — dėl 
biznio tik* tų ravo pripažiui«iią 
pagarsino uut raito, suprus- 
duniu kokioms tautoms “dru- 
kavoti” dalykai svarbus... Ir 
už tai gavo linų, medžių, miš
kų ir daug kitų gėrybių, ku-

milijono 
armijos 
lėmė ir 
l»at lai-

reikalo rių dar pati l.ietava nemoka 
l’ran- apvertiuti... (Pabaiga bus.}.

LAIŠKAS “DRAUGO” RE 
DAKCIJAI.

Birželio 15, 1920.
(gautas 21 birž.)

IRed. prierašas. Lietuvos 
Atstovo* ir “Draugo” redak
cija vienaip pripažįsta kont 
rolė» reikalą '..vndrovėms, la- 
Mnrvbės ištaigoms ir priva
tiniam turini. KkirtumM tik 
tame, kad p. VileiAis mintija, 
jog raktų nuo žmogaus svir
no tari turėti valdininkas, o 
'“Draugui” nulosi, kad tas 
raktas turi būti ūkininko kl- 
šenije. Raktu mes vadinamo 
kontrolę.

Federacija,nori, kad jos ?i 
nigai butų kontroliuojami jos 
Įmrinktų žmonių. T-naa Vilei
kis nori, kml Amerikos iąhda- 
rybės ir pramonės kapitalu.- 
kontroliuotų asmuo atsiųstas 
iš Kauno.

Gal kada ir pasiseks panai
kinti Amerikos Lietuvių or
ganizacijų autonomijų ir rin
kimo teises^ t“! įvyks

tokia apmokėjimo forma, kud 
ir nedidelių sumų, buU) laimi 
pravartu.”

(Pasirašęs) P. Klimas.
* Vice-Ministeris.

” Ts to Tamsta gali niptytų 
jog žyminis mokesnis nėra tai 
koksai mano prasimanynuis, 
liet |mprantas* dalykas. Yni 
patarimų dnr jis imti už in
formacijas. Minėti čia apie 
eksteritorijalumo teise*, apie 
butiuų Steiginmojo Seimo nu
tarimų ir 11, visai nėra" jo
kio reikalo. Toliau pritnetamn. 
jog ta« mokesnis 1<> dol. vie- 
nienišgali būti persunkus, ki
tiems lengvesnis. Taip, tai pa
prastas’prikišimo būdas, kuo- 
nwt norima prikibti, bet jog 
visos los prekybos ir pramo
nės bendrovės mažiausia su
deda knpitalų apie kelias do
sini t:.s ar šimtus tūkstančių ir

džiu apsunkinimu. Jeigu jau 
atsirastų tokia bendrovė, ku
riai butų sunku tokį mokes
nį pakelti, tai. žinoma, butų 
galima panaši ir virai nuo mo
kesnio )Miliuo<uoti. Paguliau 
didesnis nr mažesnis mvkerais 
i mainas nuo paties ]a*lno, o 
čia apie jį dnr nėra kailio.-.

tingisi racijos tikslu yru ne 
noras kame nors tų bendro
vių plėtojimąsi varžyti, bęž 
kiek galima uždėti imt jų vei
kimo visuom<*iK»s ir valstyln;s 
kontrolė,, kad nebūtų jmrvin 
vinėjami jiajai ir M*rai tokių 
Iteudrovių, kurios guli susit
verti lik žmonių išnamiujimiii. 
Lygiu budu tup paČfa tikslu 
kad žmonės nebūtų išnaudos 
jum i ar prigaudinėjumi. oš 
darnu pastangų surinkti žinias 
ir apie visas žmonių renka
mus aukas. Delei toM priežas
ties trnne pučiama “Drauge” 
dar pirmiau liuvo dmig pri
pasakota ir apii carą laikų 
centralizacijų ir dabarilar šne
kama. Rasit, delei to» priežas
ties tūlų organizacijų net bū
vu išneštas }iapeikimns Lietu
vos Misijai, nors tame yra tik 
mano vieno, kaipo Valstybės 
atstovo, kaltė už u orų šiaip 
reorganizuoti Amerikos lietu
vių gyveninių. Bet jeigu pa
žiūrėsime, kokiais tikslais yra 
susitvėrusi Amerikon R. Kat- 
Lietuvių Federacija, jeigu kas 
|M rskuitęs yra, pavyzdžiui, til
pusi tume jiat “Draugi?” >$• 
14U “New Yorko npielinkča 
Federacijos Tarylms narių ir 
darbuotojų nlsišuukimų,** lai 
lengvai galės suprasti, kodėl 
šia centralizacija yra reikalin
ga. Ar-gi jau mes taip tolj nu- 
bėgome. kad puikiausiai mo- 
knme pasinaudoti iŠ centrali- 
racijos, kuomet tat mums pa
tiems yra naudinga, ir grio- 
biamės tuoj prisiminti apie 
caro linkus, kuomet pradeda
ma kalbėti apie centralizaci
jų tūlų ralstyliinių reilmhi

Pagaliaus Llrtuvur Av>tu- 
vyl»ė virai nėra kalbėjusi apie 
kokį nors norų trukdyti žmo
nių iniciaty'vų,lapie kokį-nors 
norų globoti jmšelpoM įstaigas. 
Čia jMu-ių žmonių darbas ir 
visa musų užduotis, kad tume 
plnčiame dnrlir nesveikų H 
momenėn veikėjų nebūtų žu
vys gimdomos, kad nebūtų 
m ilsų piliečiai išnaudojami. 
Tik šiuo žvilgsniu ir buvo da
rytas tas pranešimns.

Savo darbi/ ir užmdkestį 
delei Lietuvos piliečių.aš ge
rai suprantu, o jeigu jie neitu 
ka vieniems ar. kitiems vado- 
runiš. tai. ne ką darysi — aš 
Kainu ir darau fuliečių vąr- 
<l«u ir jųjų Juiudun, o kiti 
dalykai tuan virai nerupi.

8u pugarlm,

Lietuvos Autuvai- A<p*r»koj*.

be

ŽEMAIČIŲ. 
VYSKUPIJA.

fPaliaiga)
Mirę kunigai: 

Lukšas, 8, Maciejauskas, E. 
Lovniinskia, Marcinkevičia K., 
K. J. M i kola j alink Ls. L M įsiuvi 
čia, K Misiavičia, J. Nouevi- 
čia, D Okuličius, S Paneeris, 
A. Pavilonis, D. Pocius, L. 
PMunskis, A. Račkausku*, A. 
Ražulovičia. J. Ramonus, 
Ratlaviein, I. Ruhažavičia, I. 
ltimkevičia, I. Riinkunas. J. 
Senkauskis, K. Sendrauskis, 
I. Skinnontas, I. Skorupskis, 
Pr. 8Ukauškas, Pov. Stakau- 
skus, R. Styra vi čia, A. Marku, 
8. Šliogeris, J. Šurna, A. Šva- 
tclia, L Talniontas, I. Tomas, 
D. Tumėnas, Pr. Turauskis, 
Pr. Tėškė vi čia, T. Vasiliaus
kas, L Vembrė, L. Vizborao; 
T. Vndopala*. A. Voitkevičia, 
V. Višinskis, V. Zakarevičia, 
I. Zorią, K. Žebrys, M. žat-

A.

J t
kevičia. S. Žukauskas, Ž. Ži- 
vntkausku-s, J. Dublis, J. Pui
dokas.

Kamendoriai: J. Bondžiu- 
lis, V. Danibrauskis, S. Gar- 
baluuskis, Pr. Gricius, J. Ja
ras, K. Jaras, A, Lukša, M. 
Počiabntas, K. Rimkevicia, 
Pop. šiuikevičiu, Ign. Turo- 
nok, B. Zelonka, B. Žimontus, 
Pr.. Bakšys, 
Pelravičia, 
< i valda.

Alatristai:
Atkacevičin, P. Baktia, J. Bi- 
tautas, A. Barkauskas. L

Pr. Gricius, 
P. Jakštas,

■X«

OFISO VALJCNDOS: Nuo 14 ryto
IM 1 po plotu, nuo 4 MO I valan
da vakare. '

Neddliptate nuo • Iki 1 po plot.
Telefonas Tardo <47

»----------- -- ------------------- ----------- ,.]Į

r*

X

F" Dr. M. T. STRIKOL’IS 
UKTVVU

Gptytojan ir CIUnuvM 
Oftam: IW W. <1«> bu. 

(47 te U'ood pu.)
Valandų*: 10 ryto 104 7 po platų. 
4:10 Iki 4:4# vakaro NedėUooua 
0 iki U rytate.

Ą. Ambrų*.

K

AKUŠERKA_
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterių U<ow; ru- t 
p Stingui pri&U- 
rlu llxon® te kūdi
ki laike U(oa.

ChJcnco, IU.

Bžesinskas, L. Dnuilevičia, V. 
IJoniškis. A. Dambrauskai. A. 
Prauckevičia, A. Jankauskas, 
V. JoznĮiaitiių M. Knziliauakas 
L Ljpttevičia, K. Mačanis, 
Minia tas, M. Monkevičia, Pr. 
Mušeika, A. Milaševiria, 
< >pulskis, A. l’aceviči*^
Paeevičia, 8. I’aul.ukevičiu, 
J. Pranis. J. Rūkulis, M. Sko- 
rtipukm, G. Stankūnas, 1. Sta-1 v« ••• te «•» «*e • - •

I 
valstybių toksai mokesnis yra 
nuo ravo piliečių iuuunns. 
Čionai nėra n-ik.do, kad par
lamentas butų užginęs tokio 
mukesnio ėiuiuių — jia \ra 
priverstas vitoeiii* lūliečianis, 
kas jie nebūtų. .

Kaino Lietuvos Valstvls-s r gyrara t Mj *
atstovas .riimiikoje^ aš estui 
Užsienio Reikalų Ministerijai 
pranešęs apie nustatytąjį mo
kesnį už vizas ir juMindijimu* 
ir apie žyminiu įbokesnio ė- 
miuią. Tarp kitko iš Užsimii i 
Reikalų Minisb i ijou, nuo ba
landžio 7 dieno*, 192D., 
N-1127, csiiiu gavęs Lietu
vos \’alslylM,s Ats^ivybč's A- 
merikoje vardu tokį praneši
mą:

“Ministerija, ilgi bu* duo
ti nauji įsakymai, patvirtinu 
taksas, pnvtatriaz Jūsų laiš
ke kovo 18 dien 1920 nt^ 
ir pritariu nusi-tatvinui delei 
žyminio mokonic ėmimo. Tė
čiai! r«4kė<0 tifktvlihii nki i 
apmukėjita* infortfiacijų, kn-

I kias inusų pilitėiai gauna u 
Atsfovyls-s ir kurią- dabar, 
neimant žyminio mokeknio, i 
Alstovyliė duoda # dovanai, 
čionai žjnūnis mukesnis ar ki-

L. 
L.

Gerbiamas Redaktoriau:— 
“Draugo” N-9 nuo birželiui 

9 dienos liko patalpintas Lie
tuve- Atstovybės Amerikoje 
pranešimas delei prekybos ir 
pramonės liendrovių registra
cijos ir delei Lietuvos jaišel- 
po* dari*..

Delei šitų dviejų ne Lietu
vos Misijos, bet Lietuvos At- Į 
stovybės pranešimų, •‘Drau
go’’ redakcija yru juidėjusi 
keletu pustulių, kurios gali 
suklaidinti Amerikos lietuvių) 
vi.- uuBirns. ’l'udel prisemti , 
nors keli žodžiui atsakyti.

Ueluvoje yra priimtas iy- 
minio mokesnio j statymu* ir’ 
tarp kitko yra nurodoma, jog 
visos draugijos, bendrovės ir' 
ti.. sūrios vvriuusvbėc vra re-l
gfctrupjamos. privalo mokėti 
tam tikrų žyminį mokesnį nuo 
kiekvieniĄ laja* jų statuto. Ir 
prieš ka
buvo čion

žyminis mokesni z 
valdžios i-1

maume, lyginį ir dabar ir )dty

• -vu

i

nnvvicia, j m rupus * > X- *M>r- 
]s*ixji, V. šingvritt. Jom. Ver- 
ciu>kiM, K. 2i nike v i čia ir Pr. 
Rąžuli*.

Jeigu kas iš herb. kunigų 
norėtų žinoti apie savo pužjs 
tanius knnigus, kokioje para
pijoje tlalrnr darbuojasi, uin- 
loftėkitc ^rriptir pri« įuanv-, 
aš nu mielu noru suteiksiu tų 
žinių, nes aš turiu rubrirelę 
Kauno Vyskupijom 1920 m.

Kun. P. Vanagai,
M. George H. C.’ Churcli, 

425 l^ifavrtte, Str
Clica, N. Y.

::

Tdvtuna* Dtattevanl »IU»

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 S. Ualnlrd Mr. 
riilcaao. III. 
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TIESOS SPAUDOS BENDRIJA.
Amerikos lietuvių pareigos.

T.iėluvno spaudom reTknltn 
turėtų būti gyviausiu ir svar
biausiu Amerikos lietuviams 
klausimu, su kuriuo šiandiena 
tvirtai susiriša visos Lietuvos 
politinis, kultūrinis ir ekono
minis likimas. Spauda yra 
kiekvienos tautos gyvenime 
smarkiu kovos įrankiu, dide
lė galybė, prieš kurią subi
ro į šipulius priešų pastaugus 
tautą |nivergti; gera ir dora 
spauda visą tautą kuituriniu 
žvilgsi)i n pakelia iki augšč- 
iausio laipsnio. ,

Lietuvos politiniu, kultūri
nis ir ekonominis gyvenimas 
tik dabar pradėjo smarkiau 
rystytis. žengiant musų tėv}*- 

mes visi j politikos, kultūros 
ir nucijiilio klausimo sukuriu*, 
iš kurių tik tuomet išeisime, 
sveikais jei priešakyj savęs 
turėsime vadovu Lietuvos ge
rai pastatytą ir sutvarkytą 
spaudą. Jinai galės Lietuvos 
ir jos piliečių gyvenimą ap
saugoti nuo pavojingų audrų, 
kurios Lietuvai gręsia iš lau
ko ir vidaus.

A meni k os lietuviams Lietu
vos likimas yra labai brangus, 
jie įuoka savo tėvynės laisvę 
njikainuoti, taipgi supranta ge
rai kokią svarbią rolę IJetu- 
vos gyvenime lošia spauda, 
kuri toli gražu nėra tobula ir 
turtingu. Todėl nesiranda nei 
mažiausios abejunėa, kad A- 
merikos lietuviai parems nuo
širdžiai ir gausini pinigais 
Tiesos SfMtudos Bendrijos-gni- 
žų ir naudingą sumanymų 
Liet u vos spaudus reikalam.- 
eurinkti bent $100.000.00 A- 
menkos lietuviu tarpe.

Dedami pinigus Tiesos 
Spaudos Bcndrijon Amerikos 
lietuviai nei kiek nerizikuoja, 
Jm-I dar pelno gali tikėlis sau 
ir lJetuvai. Tiesos Spaudo* 
Bendrijos pinigai išmintingai 
pavartoti įrengimui Lietuvo
je spaustuvių, j»operos dirbtu
vės inkunmui ir laikraščių 
leidimui gali lengvai virimus 
Bendrijos dalininkams užtik
rinti gražų nu ošini (j, kuria mi
lijonieriais nepadarys nei T. 
Bpuudos Bendri j*/, nei jus da
lininkų, tat kiekvienam su
teiks jam toisingai ir dorai 
priklausančią uždarbio dalį, 
gi Lietuva laimės visais žvil
gu tais.

Tiesos Spaudos Bendrija 
statydama pirmon eilėn Lietu
vos sjMiudoK, reikalus, nepraši- 
žengiu prieš kitus musų tau
tos svarbius darbus ir suma
nymus, ta? jiems praskina ke
lius į pasisekimą ir dar labmu 
Hudrulimi. Sjuiuda kiekvieno 

««• cnmamrmA *»>**•• f****
vinančia pajirga ir nakaoinct 
neišdžiustaaėiu šaltiniu, iš kū
no gyvybės ayvų gali pasisem
ti visa tauta ir aiškinu kie- 
krieno* jos narys norįs šio
kiu ar kitokiu budu sau, vi
suomenei šį tautai pasitarnau
ti. *

Tiesos Spaudos Bendrija, 
kviesdama Amerikos lietuvius 
prisidėti prio naudingo suma 
nytnn, nemano daranti koAį tai 
nnpapnulą stebuklą, bet vien 
nori Amerikos lietuvinms pri
minti jų pnrei'ra* Aavo tautos 
linkui. Prie Lietuvos tauiun- i 
ge*tK's ateities privalo visi lie
tuviai prisidėti, todėl:

Aus nuomrozuo nori. Kad ' 
Lictuvn* butų pilnai litis va ir | 
visiškai nepriklausoma 
kratine rtsųiublika, lai tuojaus 
prisirašo prie Tiesos Spaudos 
Bendrijas, kurias vyriausiu

ta gaivinti Lietuvos piliečių 
tautiną dvasią ir auginti stip- 

' nno lietuvių morale* ir firi?
kas pi^jiegaš IJotuvog laisvei 

i ir dvmokratytai palaikyti ruu 
i sų tautos politiniame, kulturi- 
i niuine, socijaliame ir ekunoini* 

niame gyvenime.
Kas trokšta, kad Lietuva 

1 butų npsišvietusįi, prasilavinu
si ir susipratusi tauta ir gei
džiu. kad Lietuvos žmonės tik- 

> ru gerbūviu galėtų pasidžinu- 
1 gti, tuojaus teprisideda prie 
1 Tiesos Spnudos Bendrija“, ku

ri nuoširdžiai rūpinasi Lietu
vos apšvietos ir krikščioniš
kos kultūros reikalais.

Kas nori, kad Lietuvos mo
kyklos, pradedant nuo žemiau
sių ir užbaigiant augščiausio- 
Liuib biilij jj^iiupjieuuuuu.-- vi- 

1 siems Lietuvos piliečių vai
kams, tepasiskubina nore ma 
žę dalį .savo pinigų i n dėti į 
Tiesos Spaudos Bendriją, kuri 
būdama grynai demokratine į- 
•daiga, stovės nž visuotiną 
Lietuvos mokslą ir visomis 
galimomis pajiegoniis rems 
Lietuvos mokyklas.

Kas myli Lietuvą, gerbia 
mokslą, yra linkęs naudingą 
dnrhą dirbti, tam progų Tie
sos Spaudos Bendrija teiks 
kuodaugiausia. Durys kiekvie
nam geram lietuviui į Tiesos 
Spaudos Bendriją atdaros.

Garbinga ir laiminga yra 
ta tauta, kurios piliečiai spau
dos naudą, svarbą ir galyta 
supratę pirmiaitaM etato sa
vo darbams ir sumanvmas vy- 
stys stiprų kulturinį pamiltą, 
o toliau kitus tautos reikalus 
aprūpina. Jų darbas bus am- 
žinąs. SjMiuds skunlžiaus ba
kūžę vilties spinduliu nušvie
čia, jinai turčiaus puikybę į 
dulkes paverčia. Gera spauda 
politiką nuo šiurkštumų apva
lo, apšvjetaij kultūrai, dailei 
Imk leda kilti. Spauda remiasi 
visus pasaulio gyvenimas. Ne- 
rasi nei vieno pasaulyje da
lykėlio, kuris galėtų be spau
dos fMisekmingai gyvuoti ir 
vyst y ties.

Tiesos Spaudos Bendrijų, iš 
eidama viešumon su otalsin 
Lietuvos spaudą gaivinti, pa
lietė lietuvių tautos kūno gy
viausią ir opiausią gyslelę, nuo 
kurios priklauso viso Lietuvos 
organizmo tvarkus, sveikas ir 
naudingas gnivinguma*.

Baigiant šį rašinėlį dar kur
tą primanam Amerikos lietu
viams, kad Tiesos Sjmudos 
Bendrijom šėrai jau parsiduo
da im 5 dolierius vienas ir kas 
nori tų šėrų nusipirkti, o tai
pgi Bendrijos reikalais gauti 
jMiaiškininių, tesikreipia šiuo 
adresu: Tiesos Spaudos Bend 
rija, 222 South 9th str. Brook

«. *

CICERO, ILL.

L R. Kryž. Bėm. dr-jos *ir 
Tautos Eoudo 59-o skyrių 
mėnesinis kusirinkimas bus 
birželio 28 d., 1920 m., (pane- 
dūlio vakari*) 7:30 Šv. Antanu 
jutrap. *vet. ant antrų 

Kviečiami visi nariai 
rintieji tapti nariais.

Pataisymu*.

“Draugo’” numeryje
(birt. 21 dienų) koresponden
cijoje L. R. Kryk, rėmėjų rei
kalais jvyko stambi klaida. 
Vietoje šįmet narių įsirašė, 
turėjo bau 7a namu «|inel 
į* i rašė.

L. R. Kryž. rimt. dr-jos rast. 
J. Aliogerii.

lubų, 
ir no-
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PIRKITE KARAS TAUPT- 
įKO ŽENKLELIUS (WjBS).

I

D. L. K. Gedemino pulko orkestrą.

t

\ VI?

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
1-o pėstininkų

D. L. K. Gedimino puiku 
Kapelmeisteris.

Kovo 27 d. 19-V m 
No. 191

Alytus, Suv. r«L 
Globiamieji!
Gavęs adresą skubinuos ir aš 

jumis aplankyt savo rašto žo
džiais. Dabar mes jau netokie 
t šame menki ir suspausti sve
timtaučių, kai d kad palikote 
k ją syk išeidnmį j Ameriką. 
Susipešus rusui su vokiečiu, 
po didelių vargą, mes likome 
galingi ir pavyki greitu laiku 
nusikratyt jungo buvusių 
skriaudikų. Valdome patys sa
vo šalį ir esame laisvi Lietu- \ 
vos piliečiai, tik labai laukia
me sugrįžimo iš Amerikos sa
vo brolių ir seserų, idant jie 
parsinešę savo sufaupintus do- 
lieriua uždėtų pnbrikus ir krau 
tuves.

Aš nuo pirmos dienos, kaip 
buvo šaukiama savanorių ka
riuomenė, pastojau į 1 pėsti
ninkų Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino pulką ir 
jau antras metas kaip esu Lie 
tuvos kareiviu. Sudariau dide
lę orkestrą ir su savo muzi
kantais dalyvauju visuose mū
šiuose: pirm i aus su rusų bol
ševikais, paskiau* su vokie
čiais, o dabar su lenkais. Al
gos gaunu tūkstantį (1/Ak)) 
markių per mėnesį, bet tas 
tūkstantis tiek teturi v*uxiius 
kaip Amerikos 10 ar 11 dolie- 
rių. Amerikos lietuviui vis- 
kuom šelpia musų kariuomenę, 
ar negalėtumėte, su pagelta 
kokios nors draugijos, numirk
ti musų pulkui pučiamus va
rio ir medžio muzikes ins
trumentus dovanų panujuG, 
nes čia, negalimu nei už di
džiausius pinigus gauti pirk
ti. Turiu labai senui ir su
rankiotus iš visų Lietuvos 
kaimų, ant kurių labai sunku 
kareiviams groti. Pagvidaujb- 
ina butų ant 46 ypatų triiui tų 
orkestrai. Siunčiu jums savo 
Miu&ikauią komandos paveik
sią, gal kokiam žunmiui pn- 
drįsi t atspausdinti kaipo pir
mą Lietuvos kareivių orkestrą. 
Parašykit laišką.

Linkiu visai jūsų šeimynai 
daug gerų dienų ir svuikataa 
ir greito sugrįžimo į Lietuvą.

J. Gudavičius.

i Pas mus Si.'iuliuuse, kada 
| buvo rinkimui, ir prieš linki

mus, ėjo didelės agitacijos vi
sų grupių. Dauginusiu balsų 
gavo. Krikščionys Demokratai, 
nes ta parodo surašąs.

1) Valstiečių Sąjungos (soci- 
julistiška): Šiaulių vai. — 33,

• Šiaulių mieste — 42, Gruz
džių vaJ.—813, Meškučių vai.

i — 328. Stačiūnų vai. — 66, 
Pašiaušės vai. — 24, Kruo-

• pių vai. — 87, Krukių vai.— 
184, Klovainių vai. — 36, Ga-

i ščiunų vai. — 289.
2) . Bepartivių ūkininkų An

drioniškio va!.: Šiaulių vai.— 
6. Šiaulių miesto — S, Gruz
džiu vai. — 5, Meškučių vai.
— 6, Stačiūnų vai. — 2, Pa
šiaušės vai. — 8. Kruopių vai.
— 17, Krukių vai. — 73, Klo
vainių vai. — 1, Gasčiunų 
vai. — 1.

3) . Krikščionių—Demokra
tų, ūkininkų, Ml‘. rų ir jauni
mo: Šiaulių vai. — 1545, Šiau
lių m. — 511,* Giuzdžių vai.
— 845, Meškučių vai. — 530, 
Stačiūnų vai. — 474. Pašiau
šės vai. — 225, Kruopių vai.
— 659. Krukių vai* — 310, 
Klovainių vai. 631, Gasčiunų 
vai. — 285.

4) . Darbo žmonių ir social
demokratų: Šiaulių vai. — 
602, Siūlių mieste — 858. Gru
zdžių vai. — 1220, Meškučių 
vai. — 310, Stačiūnų vai. ,— 
118, Pašiaušės vai. — 6fM», 
Kruopių vul. 722, Krukių vai.
— 520, Klovainių vai. — 63. 
( įsčiunų vai. — 167.

5) . Bežemių, mažažemių, 
darbo skruzdelės: Šiaulių vai.
— 95, Šiaulių m. — 26, Gruz
džių vai. 20, Meškučių vai.
— 6, Stačiūnų vai. — O, Pa
šiūrės vai. — 13, Kruopių va).
— 21, Krukių 9, Klovainių vai. 
—25, Gasčiunų vai. 21.

6) . Bežemių, mažažemių, 
Biržų apielinkėa: Šiaulių vai. 
—2, Šiaulių miesto — 8, Gruz
džių vai. — 2, Meškučių vai. 
O, Stačiūnų vai. — 6, Pošiau-

36. Klovainių vai. — 5, Gns- 
čiunų vai. — 8.

10) . Socijal-liaudūm.’kų:
Ainulią vai. — R. Rinnlm mies-

|te — 42, tirmAtaių vai. — 187, 
.Meškučių vai. — 23, Stačiūnų 
vai. — 7, Pašiaušė* vai. — 9, 
Kruopių vai. — 34, K nikių 
vai. — 37, Klovainių vai. — 
40, Gasčiunų vai. — 7.

11) . Tautui Pažangus: Šiau
lių vai. — 15» ftiaulių mieste
— 90, Gruzdžių vai. — 6, MdL 
kūčių vai. — 3, Stačiūnų vaL,
— 1, Pašiaušės vai. — 4, 
Kruopių vai. — 19, Krukių 
vai. — 14, Klovainių vaL —4, 
G raseiunų vai. — 2.

12) . Bejuirtijinių organiza
cijos: Šiaulių va). — 2, Šiau
lių mieste — 17, Gruzdžių vai.
— 2, Meškučių vai. — 7, Sta
čiūnų vai. — 1, Pašiaušės va).
— 0, Kruopių vai. — 13, Kru
kių vai. — 1, Klovainių vai.— 
10, Gasčiunių vai. — 6.

13) . Bepartijinių kuopos: 
Šiaulių vai. — 10, Šiaulių mie
ste 48, Gruzdžių vai. — 14, 
Meškučių vai. — 5, Stačiūnų 
vai. — 6, Pašiaušės vai. — 2, 
Kruopių vai. — 6, Krukių vai.
— 2, Klovainių vai. — 9, Gas-! 
čiunų vaL — 3.

14) . Lenkų: Šiaulių vai. — 
34, Šiaulių mieste — 394, 
Gruzdžių vai. — 41, Meškučių 
vai. — I. Stačiūnų vai. — 8, 
Pašiaušės vai. — 90, Kruopių 
vaL — 34, Krukių vai. — 12, 
Klovainių vaL — 23, Gasčiu
nų vai. — 2.

Pavasaris pas mus anksty
bas. Jau arimu. Miuioma sėti 
avižas.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

IR ŠIAULIŲ (suvėlinta).

Šiauliai. Pn- mtn rinkimai j 
Steigiamąjį Seimą buvo 14, 
15,16, talandžio Dalyvavau ir 
ni. Buvau išrinktas į komisi
ją nuo Šiaulių valsčiaus. Aš 
manau indoinu bus žinoti nuo 
kokių grupių ir kokios parti
jos daugiau gavo balsų. Že
miau i»m|u<>du surašą, Šiaulių, 
Pasvalio ir- Panevėžiu apskri
čių. Jie buvo suvesti j vieną 
apygardą ir buvo 14 grupių, 
kurios stato kandidatus j St. 
•Seimą. ;i. «įgr;

šėa vai. — u, Kruopių vaL — 
2, Krukių vai. — 2., Klovainių 
vai. — O, Gusėiunų vai. — 1.

7) . Žydų liaudies susivieni
jimu: Šiaulių vaL — 1, Šiaulių 
mies — 8!H>, Grindžių vai. — 
64, Meškučių vai. — 3, Sta
čiūnų vai. — O, Pašiaušės vai.
— 2, Kruopių vai. — O, Kru
kių vai. — 55, Klovainių vai.
— 16, Gašėiuuu — O.

8) . Krikšė. Dem. Darbo Fe
deracijas: Šiaulių vai. — 1841 
Šiaulių mirs — 2353, Gruz
džių vai. — 815, Meškučių vai. 
363. Stačiūnų vai. —478, Pa
šiaušės vai. — 247, Kruopių 
vai. — 310. Krukių vai. —302, 
Klovainių vai. — 1968, Gaščiu
nų vai. — 165.

9) . Santaros |>artijo*: Šiau
lių vai. — 22, Šiaulių mieste 
82, Gruzdžių vai .— 9, Mešku
čių vai. — 1, Stačiūnų vai. — 
‘JO. PažiauSės vai. —-64. Kruo
pių vai. — 6, Krukių vai. —

(Pabaiga)

Be atają ta* yra sunkiausias 
daigia# ta meilė moteries, Die
vo duota tik dd žmogau* nu- 
kentėjimo. Pagalvokime, iš 
kokios menkos medžiagų* žmo
gus:

Atsakymas, {vairių lyčių 
meilė ne tani yru, kad žmogų 
kankintų, o tam kad žmonių 
skaičius didėtų.

Tikiu Evangelijai, tikiu de
šimčiai Dievo įsakymų ir 
dviem meilės įsakymams, ti- 
kiu į Dievą Tėvą Visagalintį 
ir t. t.

Saulė liūgą apie žemę. Žvai
gždės vieną eilę daugiau api
bėga už saulę. Mėnulis dvyliką 
eilių mažiau už saulę. Vasaros 
laike mėnulis vaikščioja
minu saulės taku. 2iemii* Lu
ke viršui saulės tako; tik 
jauno sueina į vietą, kur 
činnin veidą* viena* iriĮnrn

Atsakymas. Apie tuos daly
ku^ yra tam tikras žmonių 
mokslas vadinamas astrono
mija, L y.* žvaigždžių teikiu 
mokslas. Jis netaip tvirtina, 
kaip Tamsta.

- -
j to nėra, nei Šventųjų Tėvų 
' veikaluose nėra aiškios, tvir
tos bei vienokios nuomonės 
apie tai. Kun. P. Budys.
|-=------- ■ ■■ i

Toliau Adomas turėjo tris 
sunit.«. Kur jų moterys! Ar ir 
jiems Dievas šonkauliu-, lau- 
žėL

tini ne!. Gal Adomas turė
jo aštuoniasdešimt* uštiiunius 
dukteris ir tris suims. Tų tri
jų vyrV buvo aštuoniasdešimt s

Į aštuonios moterys. Kai Ablių 
užmušė jo brolis, tai liko 
dviem, vynini pu 44 moteris. 
Jo* buvo avys: jie jas ganė.

Atsakymas. Žinome, kad A- 
donuts ir Jieva turėjo sūnų ir 
dukterų, bet nežinome jų skai
čiaus. Negalime sakyti ar jų 
buvo aštuoniasdešimt* ar dau
ginu ar mažiau. Kaip dabar 
vyriškų ir moteriškų skaičius 
mažu kuomi skiriasi, taip, tur
but, buvo ir Adomo Šeimynoje. 
Tie laikai nuo dabartinių ski- 
rėsi tuomi, knd tndn broliai 

... ...

serimis. Tokiu budu nebuvo 
reikalo “inužyti šonkaulius,” 
kaip Tamsta rašai.

Ahlius reikėjo užmušti. Nes 
kaipgi Dievas leido žmogų ant 
žemės ir neturėjo nei vieno 
danguje. Nekaltas kraujus bu
vo AlC:ui krikštas. Pirmagi
miui Dievus davė brangią 
dovanų. Kaip užgimė Dievus, 
Jėzus Kristus, tui davė dau
gybei vaikelių dangau* dova
ną. Ne jų kraujas buvo ne
kaltas.

Atsakymas. Abliaus užmu
šimas nebuvo iš reikalo, o iš 
Kuino pavydo. Nekalta mirtis 
nedelto įvyko, kad Abliaus 
dužia patektų į dongų. Ji nei 
nepateko iki kol Kristus ne
mirė ant kryžiaus. Ne Abliaus 
kraujas buvo jam krikštas, o 
Kristaus kraujas. Taip pat ir 
Betlejuje Erodo nužudytieji 
vaikeliai nepateko j dangų per 
30 su viršum metų, t. y. iki 
kol Kristus nenumirė ir neat- 
pirko Adomą, Ablių ir visu* 
Seno jstatymo šventuosius ir 
nekalt uosius Betlejaus berne
lius.

Ablius mirė trisdešimts tri
jų motų.

Atsakymas. Galima taip 
spėti, bet nei Šventame Rašte

že-

ant 
bu-

n--------- -------------------------—i f

1 Išmok Gerą Amatą. Už- 
įdirbk $35 iki $75Savaitėj 

tak kirpėju Ki
rpėjui vimir r»t- 
kxluuj»mt. O»- 
rlausln* Amatu. 
mt« nunokinant* 
| keletą «n val
čių. prityrimu 
dnodnniaa tm>kl-

Innntlea. Virto* atdaro*. SpedjnUa 
KrteuCjat<-« Skyrių*, inokaiaa ul- 
jj»n«-dln* vigus

MASTFn M'IIlMH. 
1OO X. Suili- S<r.

j Kampu Uakr Mr. nnt 4tų IuImj.
K~~-------------------------- --------------------- 11

PASPOHTV BI.AWK.Vi
PILDOME

DYKAI.

Ouirallatkm Ihirrnn, Ine. 
*8 So. tk»rboni KL CtiJoųro.

Kuom 20*

VASARNAMIAI ANT
RANDOS.

Kurie rengėtės unt ilgesnio 
laiko praleisti pasilsiu (vaka
ri jų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai gulite gauti pui
kių vasarnamių (Co t ta ges) 
ari ui pavienių kamtarių ant 
jau senai Lietuviams žinomus 
(tamont s Recort Parmotų So
dus, Mielu)

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grueernė — yrn 
pristatomi ant vietos kožnn 
dieua. per buferių iš Bcnton 
I larbor.

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas

A. J. LEM0NT, 
Lemont’s Resort Farm,

Sodus, Michigan.

GRAMAFONAI
Geriausių išitirliysčių gvarantnoti imt 10 metų, 

imrsiduoda už numažintą kainą, prie kožuu gramu fo
no pridedame 5 rekordus dykai.

Grafonola kaip 
pateikiau »U gvruui 
bd tavai* op ringiui*, 
toru; išduobi akarnbų ir 
gražų l*aliq. Kaina K>0. 
00. Labai paranki į Lie
tuva tiarai vežti.

KAINA
S 50.00

Kitų modeliai gramofonų kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur už prisiuntimą neruokuojame.

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai.

E4535 Jaunavedžio PaoMukundiniu* ir Tarditoja, Di*l<<an. 
E4536 PaiuMrio Dailina ir Pukol Jaunas Tai ir Linkauuui. 
E45J7 Piemenėli* ir Pavaaurtjc, F. Pelraiinkat
E 4297 Jouaa Snukis ir Alaušo Kelionė, Dialogus. 
E4475 Girtuokliu, Mėtavunė ir Paaak'M Stebuklai. 
£4272 Spragilų Daina ir Strazdeli*. Prlrauskan.
E4474
E4416
£4363
£3417
£2356 Lietuva Tėvynė kluaų ir Tykei Menkinėta Teka. 
£2157 Kur Banguoju Nemunėli* ir Birutė.
£2358 Darbininkų Mararlctč ir Sukeikime Kovą. 
E3I01 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo
E4!hl Alvito Ežero tango* ir Pilviškių Vairas.

SOdažirdystė ir Vai Verčia Mulo. Petraiukoa. 
Mylimoji Polka ir Vestuvių VaJca*.
Ku* Su bal o* Vakaru ir Jau Saulutė Leidžias. 
Pudc«puiiui> ir Mazurka.

JUOZAPAS F. BUDR1K,

3343 So. Halsted St, Chicago,UL

Katalikei} pajounriama koinnrn dykai. 
Duiitatuna Kraufivt Gramnfti»n, K*ygų, AuHtniy dailių
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Pirauidieuh, birželio 28. 192(1.

II
B Liet Taat kliubo "Lietu

va” darbuotės. Extra ProgaJBiznieriamsIj
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. I brolis pašovė brolį. IS BRIGBTON PARKO.

Pirmadienis, birž. 28 d., 
šv. Leonas.

Antradienis, birž. 29 d., 
šv. Petras ir Povilas apašt.

Policija juodu uita na 
ginčuose.

IŠNAUJO TRŪKSTA 
ANGLIŲ.

šiuo kartu esama jau 
' pavojaus.

Chicagos nriesto inžinierius 
Comlis |mskelbė. jug miestui 
yru pavojaus dol stokos aug
liu Ijilmi innžui nmdiit tmi-• • * ' * *
Ino įstaigose, kurios miestui 
pristato vandens. Ir jei ang
lių nebus atvežamn kiek rei- 
triant; pliurpa* trrtl? re “tat i
veikusios.

Kokios iš tn gali Imt |>:i“ek- 
tnės?

Tokios, knd staiga sumažė
tų spaudimas vandens. Mies
to gyventojai daugel vietose 
netektų vandens. Gi (inkilus 
gaisrams, nebūtų kno gesinti.

Inžinierius Cotnbs perspėja 
gyventojus, jog miestas guli 
sulaukti laimi blogų pasek
mių, jei nentsimainy* dabarti
nė padėtis.

Bet tni dar ne viskas. Kar
kas guli Imt blogiau ateinan
čią žiemą. Dol stokos anglių 
čia gali (mkilti negirdėto* 
riaušės. Ne* žmonės šiandie 
negali įsigyti anglių ateinan
čiai žiemai. Ir vargini jų įsi- 
gys. Nes didžiuma anglių san
delių yra tušti. Negulima gau
ti pirkti, nežiūrint nugštos 
kainos.

l’ž anglių nepristatymą mie
stan kaltinami geležinkeliai. 
Geležinkelių koinjuinijo' ne
pristato j kasyklas reikalin
gos kiekvliės vagonų.

Nationnl Coal Assoeintion | 
prezidentus M<»rn>w |mske|lw\ 
knd geležinkeliui anglinis ve
žti turi «liioti daugiau vagonų. 
Kitaip vi-i didesnieji miestai 
atsidurs 1h* anglių ir viskas 
turės sustoti.

Atrodo čin tokia tvnrkn, 
daug panaši j patarlę, kad 
kuomet yra duonos, tni nėra 
druskos, gi kuomet yra drus
kos, nėra duonos.

Seniau už stoką anglių visa 
atsakomybė buvo .“iiverėinma 
nnt angiekasių. Buvo sakoma, 
nnglekasini mažai dirbą.

štiandic angleknsini dirba 
ir nori dirbti. Bet jiems no- 
pristatomn reikulinga kieky
bė geležinkelių vagonų, šian
die tad yni kalto“ geležinke. 
lių kompanijos.

Bet kompanijos visų kaltę 
vėl suverčia ant šalies vyriau
sybes, Sako, vyriuusybė su
grąžino joms geležinkeliu* di- 
deiėje imi va rkeje. Triliiijni tru
ku įievuliirm pasitvarkyti. 
Trūksta reikalingu kapitula 
<ii išlaido- keleriopai pmlidė- 
jusios.

tVasliigton laiutevardo ligo- 
: niorn atvežta.- (atšauta* Fred 

J. M eisx, 24 metų, buvęs ka
reivis. Gvdvtnjni yrn nuomo
nės, jog vargiai jis pagyrią*.

Jo brolis, Earl Weiss, vrn 
paduotas teisman kaipo plėši
kas, tuojau* buvo policijos su
imta* ir uždaryta* AVarren 
gatvės nuovadom

Earl tvirtina, kad jo brolis 
pašautas netyčiomis. Bet poli
cija mųmsitenkina tukino tvir
tinimu. Sprendžia, kad tame 
atsitikime gali Imt kas nauja.

N’ori ufd'mgti brolį.

Pažeistą Erodų ligoninėn at
vežė pats brolis Earl ir luo- 
jaus išnyko. Tuo tarpu pažei
stasis, atgavęs sąmonės, (įra
šė gydytojo nepranešti (Mili
cijai npie tų atsitiknmą.

Gydytojas stebėjosi tuo pra
šymu ir kuoveikinus pranešė 
apie tai policijai.

Kiek (miaukus policija gat
vėje suareštavo Earl 
sužeistojo brolį, ir 
(Milicijos nuovadon.

Policijos kapitonas 
son suareštuotą išklausinėjo.

"Fred gulėjo vienoj lovoj 
su manim fwi num. 
Paulina gnt.”, 
"Po (gigalvitl buvo 
ris. Ir nenuprantamu 
kažkaip tas iššovęs.”

Trečias brolis.

Ligoninės gydytojai 
jog žiūrini j žaizdų galima“ 
daiktas jis galėjo būt (atšau
tas gulint lovoje.

Bet policija apžiurėjo lovų 
ir nMitnulo kraujo pėdsakių, 
nei 'kitokių šovinio ženklų.

Tu<> tarpu atsiliepia trečia* 
brolis, Bruno Wcixs, kurs gy
vena kitoj vietoj, ftis sako, 
kml Fnsl pašauta* pirm sa
vaitės laiko važiuojant auto
mobiliu. Jis važiavo su bro
liu Earl.

Iš to (Milicija sprendžia, kad 
turbūt, juodu pavogusiu auto
mobilių ir už nepasidalinimą 
susiki virei ujusi u. Galima* dai
ktus. kml jiedu negalėjusiu 
paridalinti pu vogtų daiktų.

Nes abudn yra policijai ži
nomu, kuipo geru pnukšciu.

IVcissų, 
pristatė

Atkin-

41 No. 
sakė Earl. 

revolve- 
budtl

sako.

SUVAŽINĖJĘS VAIKINĄ 
NORĖJO PABĖGTI.

8sarborough, Anglija, birž. 
27. — Darbo pirtijn čia sitvn 
šlavime pasmerkė sumanomų 
Anglijon jvi-sti visutim; pro- 
bibirijiL Prieš pribibirijų pa
duota 2,00.3.000 darbininkų 
balsų, gi nt ■ tiktai 823.000.

Evaiistnno juunūs milijonii*- 
rius B. \V. Kittredge (M*rgrei- 
tni nutomobiliu važiuodamas 
Clurk gatvėje, šiaurinėj mies
to dalyj, suvažinėjo jaunų vai
kiną.

Po J«to atsitikimo milijoni ■ 
rius mėziiri (KHprųsti. Bet bu 
vo sugautas -ti savo autopiob*- 
liu.

Žmonių mimu suririukd 
prieš policijos nuovaila ir ė- 
ine Šaukti suareštuotą jai 

• • įimti.
Milijonieriau“ kišeniuje 

rasta bonkn «u degtino.*

iš-

nt-

DAUGIAU BUS IMAMA UŽ 
PASPORTUS.

■»

• • buste

• r«v*»T»* ■ r«*<^)k>i

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

*t«U CbTATr- IN>-J**NCt . 

European Americau Bureau Il.mu CiAiga* P..*u**«
NO1AHIJI gAf._________

I llli 4* *«i*te4 SbMt. Cf>.u<> lite**
TtKRMtrtt loutnog *11

Chirngos fedeniliam 
jmsportų klerko“ pnine«č, kad 
*u liepo* 1 d. už išduotus Suv. 
Valstijų jiasjMirtus nuo žmo
nių Im- imama t»o Aid. šian
die gi dnr imama (»o $2.

Tnd (insjMjrtų raštinė šian
die tiesiog apgulta, kad (taš
kiau nereikėtą mokėti li run-

Birželio 13 d. Nek. Prasi- 
dėjimo ft. P. M. Imžnyčioje bu
vo didelės iškilmės: pirmoji 
vaikučiu šv. Komunija ir ntai- 
lankymas Jo .Mai. Chicagos 
Arkivyskupo, kuris daugeliui 
žmonių suteikė Tikėjimo Pas 
tiprinimo Sakramentu. Pirmo
ji iškilmė buvo ryte, antroji 
(m> pietų.

9:30 ryte vietinis k!el»oiin*. 
kun. A. Brička, klerikns V. 
Damašas ir vargonininkus, gie 
dedami tam tikras giesm-s, 
įvedė liažnyėion didelį buri vai 
kų, einančių prie pirmos šv. 
Komunijos. Per mišias kheo 
ims pasakė gražų pamokslų. 
Einantieji prie • Komunijos 
vaikučiui buvo gerui prirengti 
mokytojų — seserų Nazaretie
čių. Tvarka buvo knogrnžinn- 
sia.

3:30 piptų atvyko J. M. Ar
kivyskupas. Jį pasitiko šio ger
biamieji kunigai: kun. A. 
Skrvpko, kun. •Petraitis, kun. 
M. Krušas, kun. J. SvirAas, 
kun. P. Lapelis, kun. J. Paš- 
katiskas, kun. J. Pužauskas, 
kun. Briška ir kl. V. Parna
sas. Procesijoj dalyvavo ir 
draugijos su vėliavomis: Nek. 
Pras. š. P. M. motorų ir mer
gaičių ir Aniolų Sargų.

Pirmų pamokslų lietuviškai 
sakė klebonas, kun. A. Briš
ka. Antrų angliškai pats J. M. 
Arkivyskupui*. Tvarka žmonių, 
einančiųjų prie Tikėjimo Pas
tiprinimo Sakramento, buvo 
pavyzdinga. Žmonių liažnv- 
čioje bnvo dnug. Nė Velyke 
rytų tiek neprisirenka Visu 
iškilmės motu giedojo para
pijos chorus. l’ulainunimąžiiiu 
nėms suteikė patu J. M. Arki
vyskupas.

Tų pačių dietų) musų klebo
no kuu. Antano Briškos buvo 
vardadieniu. Taigi, jo vardo 
dienoje parapijom; vaikučiai 
priėmė pirmųjų fiv. Komuniją 
ir daugeliui žmonių sinm’/u. 
Tikėjimo Pastiprinimo Sakra- 
mentns. Ilginusių jam metų

Jurgis.

prasidėjo 
Dainos ir

Beveik kasdienę galima ra
sti "Drengė’’ žinių D TMrn 
of lake kolonijos lietuvių 
darbuotė*. Bet nė sykį nema
čiau, kad hutų kns parašyta 
apie U T. Įriiuhų "Lietuva.” 
Taigi šiuo ir noriu npie jj 
keletu žodžių parašytu

Nedėlioja, birželio 20 d. mi
nėtas kliuluia buvo įrengęs iš
važiavimų Willnw Spring miš
kuose. Iš namų traku išvažiuo
ta 9 valandų ryte. Nuvažiavus 
aprinkton vieton 
pasilinksminimas.
įvairus lietuviški žaidimai ne 
ant valandėlės nesustojo.

4 vai. po pietų šaunios sei
mininkės parengė stalus ir 
pagamino pirtu-'. Baigiant už- 
’ • •’ ’
statė p. J. Pateką, klinbo vi- 
ce-pirmininkų. šj-tų pakalbė
ti. P. J. Pateka* pažymėjo, 
kokiam tikslni yrn tas kliulia“ 
susitvėrę* ir t rampai perbė
go jo nuveiktus darbus. Po 
jo kalbos fterstatyta kalbėti 
p-lė Unė Babickaitė, artistė, 
nesenai ntvvykmd iš Lietuvos. 
Ji dėkojo kliubui už pakvieti
mų dalyvauti tame išvažiavi
me ir sykiu jmreiškė, kad 
padės kliubui darbuotios ir 
kelti lietuvių dailę. Jos pasi
žadėjimą* priimtas dideliu 
rankų plojimn.

Pavalgiu* ir atgiedojus tau
tos himnų, vėl kilio visi prie 
žaidimų, kuriuose dalyvavo ir 
p-lė Babickaitė. šitame išva
žiavime p-lė Bubickaitv paro
dė keletu naujų žaidimų.

Viso labo L T. kliubui j 
"Lietuva” ir pasisekimo vi- | 
anose jo sumanymuose. Kad ir j 
dauginu įrengtu panašių iš- | 
važiavimų. .. i

IS NORTH SIDĖS.

Birželio 15 d. Šv. Mykolo 
, jmraj). svetainėje L. Vyčių 5- 

tn kuopa įrengė šeimininę va
karienę (utgerbiniui klieriko 
Pr. Juro ir vargonininko Jos. 
B ražaičio.Lžknndžiaujnnt p. A. 
Bacevičia paaiškino vakarie
nė* tikslą ir pažymėjo kl. Pr. 
Juro nuveiktu* darbn*.

Paskui kalbėjo vietini* kle- 
bonn* kun. P. .Meškauskai*, p. 
J. Brazaitis, A. Mureika ir ki
ti.

Ant galo kalbėjo klierikas 
Jura*. Ji* pasakė karšta ir jau 
stilingą prakailių, ragindamas 
visus grįžti tėvynėn, Lietuvon 
ir ten darbuotis jos labui. Kal
bėdamas apie tėvynę prisimi
nė Lietuvos moJudeivi*, kurie 
karo nuvarginti reikalauja (»a- 
šclpo*. Tilt jmi jo kni Ims atei
tininkams šelpti sumesta 15 
dol.

Aukojo: P. Mureika $2.90, 
A Rugienius 1.00, A. Bacevi- 
čia 1.30, J. Brazaitis 50, A. 
Mureika 1.00, Joz. Martišių* 
1.00, P. Sriubas 1.00, B. Tu- 
maitė 1.00, Pr. Valaitis 1.00, 
P. Valničiutč 1.00, A. Oerdžiu- 
nas 1.00, J. Tiebezinska* 1.00, 
A. Peldžius 1.00.

Smuikinis $1 f¥l
L. Vyrių 5-ta kuojia ateiti

ninkams pasiuntė nemažai ir
knygų. I jp ir kitos kuopus 
ka jo spavyadį.

Berželis.

sė

Parsiduoda "Drangų” marinis namas Stovi mo 
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 4Gth Str. arti 
lieuvių Sv. Kryžiaus bažnyčios Prie gulo namo yra ga
raže, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės Šiuo adresu:

■ l■ ■ 
j
■■

bua palrnrrlnltna d*l Jurų aklų. < 
Kuotatl tų kenti nuo rai<o» «kau- 
dujino, knonurt r*ld*« UcjaM | kr u ' | 

kwo:.i*t įkaltai ar *luri ar ta- b 
ki. tai tuatnat yra tonklaii. kad J 
raikia Jom* akinių. Mano 14 matų ' 
patyrimą* prlduo* Jum* seriausi* > 
patarnavimų ui prieinama * tuma < 
oet taip lamai n*t iki |1.*4.

istas i
’. Chicago ; j R 
n« dykai. jj

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av.
Ecnunluaa suU-lkUnint dykai. 

Kampa* IB-lna 
3-/4o* labo* viri PUtVo ■pUrko*.

Kambarį* 14. 16. 14. 17 Ir 1« 
Tėmjkltr t mano parai*. 

Valanda*: nua * vai. Oryto IM • 
raL vakar*. Panc<l«)lal\ Borado- 
cnla Ir Petnrčlonila.

X

DR. CHARLES SEGAL
PcrkHJ- aavo olba po nntn. 

4729 S. Ashland Avenue 
Sprrltllsa. <Ub>rų. molrm Ir vy
rų lUfW.

Valandos nuo 10 Iki 1! Oryto: nno 
i IU I po pietų: nuo T Iki 
vakare Nedėliotai* 10 Iki 1.

Trlrtona* Drcxcl 38MO

4:30

X X

■ 
I 
■

"DRAUGAS” PUBL CO.

1800 W. 46th Str. t Chicago. UI.
<4 • » -

I

: REIKALINGI:

■■■■■■
I 9

MOTERYS.
MERGINOS.

VYRAI.
VAIKAI

,; r v 4-. > r ’v-š “V. ■f,’*'
_ , i ,

lt. TiupįMii prie coil ninding dėl soldering dratų ir 
offiso durim kaip klerkui, typistes. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. Geni alga pradžiai. Atsišaukite pas:

KELLOG SVVICHBOARD & SUPPLY CO.
10G6 Wcst. Adaiuss Str.

, . * arba •«- - • v

po 6 vai. vakare, atsišaukite

K-----............. .. ---------------

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgui otreet 

CHICAGO, UA.TVOIH 
T*Woom Yarda &CM

Valandos: — B Iki 11 U m».
4 tx> plot* Iki 4 rak. HadMIn- 
mla nuo 1 IM ■ vaL vakar*.

:: 1

t B. F. ZIKA.

|| 2515 South Anstin Boulevard,

1

Reikalingi
Vyrai. stocko ir išsiuntinėji
mo kambaryj, klerkai krautu
vėje.

Cicero, IIL jf

1 ?■ " 3^
iiiimimiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiniiiiiiuuuii 

NEPAPRASTAS BAR- 
GENAS.

n
Darinis pastovus. 

NOVAK, 
1654 Blue Islaud Avė.

N. K kas.

IS BpIGHTON PARKO.

L. P. l»onų galima užsirašyti 
sekančiose vjetoae:

H. Statkienė,
4434 So. Fairfield 
(krautuvė).

Dr. S. Biežis,
2114 W. 42nd St

Dr. Ceiiuivska*,
JS50 W. 40th St. 

J. .L Paleikns,
2514 W. 45th SL (agentas).
Vestuvėms, krikštynoms vai 

duvėms g-riansia ir propi 
giausia dovana yra $50.00 L. 
P. bonas, nes. ji* ne pagenda, 
nepasensta, ne išeina iš mados 
r<e..udjla, Is-t vi* auga ir au
ga.

Kuris krikštatėvių nupirks 
vaikui už 1(M> dol. bonų, tai li»* 
vaikas, sulaukę* 15 metų, tu
rės $175. Ar tai negraži dova
na T

Avė.

J K EnrJieris r nut
— ■ I

PRANEŠIMAI.
IS NORTH 8IDĖS

Tauto* Fondo ir L. R. K. 
43sk. «n*i n n k nna* (ryką šiandie 
birželio d. r aka ne (tarapijo* 
■vetainėje.

Turime daug avarbių reikalų 
aptarti. Gavome dėžute* rinki inui 
dovanų karminai*. Katrie nori 
ratėikti Lietuvi* kareiviam* dova
nų. Ini ateidami audrinkitnan at
sineša daigtų ncomiaį "Draugi " 
minėtų.

Pr. J. Paliulis.

R

8ĄJUNGIETĖlfe SVARBU.

PricAsriniinia Mulvrų 
t'hiragus ApikriAo susirinki man 
jvyla birželio 2« dieną. Dievo Ap-

■V. W. RUTKAUSKAS ;
B

ADVOKATAS
OO*aa lMdmkstyJ:

29 South La Šalie Street g 
Kamhari* *34

TeL OmtnJ 08M 
------------------------------------ I 
Vakarai*, 812 W. 33 St. j

TeL Tarta 4Mt

i*Axouxirni>A
Gmoernė ir Krudlm b^lpvių 
Ventoj® virtoje, prie ftv. Jnnttu bal- 
nyehi* prlrbaU* pnnla*lom p*llr«lt 
ant rieto*.

•2* W. 33 M.

I

• •
vrir.ilos pfirapijo« svetainėje lygiai 
7:30 vai. vakare.

Apart išrinktų dih'imtų, «tui- 
rinlcime turi dalyvauti ir kuopų 
valdyba*, ne* daug yra *vnr«ly- 
niui • variiių reikalų.

KoinimjcM su raportais tegul im<- 
paniiriita priimti. Prie to Ima pri- 
čnmmi jncMiiuii G-lotn M. S. Sei
mui.
, M. Sų-gt* Chic. Aps. Pirm.

A. Jaksite.

PAitNinronA Gno*iJt.vi: 
rrrr.J n|>l«llnkrj. n*|>ralnl«kit<< pra
iro*. AtaiAauMt*

»«• Ko. lUfetrt Kr.

ANT P iPDAVI»fO 
puiki Ir irruJi Grooemė Ir Saldainių 
Krauta**. Puikioj virtoj. Urtuvlų 
ir f^nkv npeyvmtoj. Itlcali IMtrte- 
4«a« • ****■*"■

KAK VEKCKf*.
4337 M«>. It’vmHi.C*- A»«*.

E

• KITKĄ HIKGENIS 
|>araldu<Mto < kambarių rakandai 
liunliAslii plfial.

*. G.
SM33 So. Krm-mht Avė. Oilraco. Kl. 

ant antru lęt-ų.

Kaina
Dridge-

innrini*

Krikaliago^ vieta* malimui vnlLo- 
fUmn. Kvruoeo tuimuoM. nolMUI- 
tnnl .-r tkollaitl. At*Utaukit* | tlilld- 
rvo’a ‘Hiitur Vtunmiaion. Clljr IIall, 
Walerburx. Conn. tam* 11:44 Ir 
1:0*. arba rnfiyidto prlaluadaiul !•»- 
Iludijltiiu* ,

KlUKAUSGl
FirriBonnl liurtirr* l**g<-ll>lnlnknL E- 
tMftu-1 fnkrike dr! naktini* darbo. 
Gero* ul*<x livro* darbo *9l)*c<«

AlnifciuirK, -
(7iii-*C<i VilrtSHi* Protlml-

Co.
1431 Soulti 65 Coart

REIKALINGOS

.Mergaitė*, dėl li-ngmiiB fabri
ko durim. (iera nign, 4R-va
landai, savaitėje.
Americau Pspcr Good* Co.

126 «v«ai nundoiph »l.

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždama* iš Lietuvos, parvcLė 

virš 300 įffnmlnusių Lietuvos Iliustracijų. Su ‘‘Vyčio” 
9-ju No. išleistu* už gr*gužx'm 15 d^ pradėjome dėti 
tąsias iliustracija* laikraščio skiltysna. Dulmr Uetuvos 
iliustracijomis prošime kiekvienų "Vytie*” numerį^

Vargu kas kita yra taip iškalbingn. knip ilin*tn»rijo<. 
Nė gabiausia parašyta* straipsnis.' nė turiningiausi* 
kalba neatvuizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kario* iliustracijos vaizduojn Lietuvos \*nl<)žins 
žmuiM*A, kanuouM^iH'. kitos vaizduoja turiiungų Ltetavo* 
gamtą. . f

M ėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
' Vyiį/' i renumeratos kaina: Metams $2xi0.

“VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted S t Chicago, UI.

T’areiduods lik

ha i pigini nut 3 
ps • y * - kVd
lubų murini* 

namas f rimtas 

žilo aknieuii.

(iaZna, elektra, vanos, šilto 
varniena ši Imtis. Rando* ne
ša $125.(MI į mėnesį. 
$11,209.09 randu* nnt 
(x»rto.

Piirsidumla gražus
narna* s metų .senumo, 2 fia
lai 5—6 kambariai guzas, ele- . 
kirą ir vnno* cementini s ba- . 
Mementa* ant Frnriei*co Avė?, 
tarpe )V. 35th gnt. ir W. 36 
gat. Randu* neša nnt mėne
siu $65.90. Kaina $(>,759.00.

Parsiduoda pigini, gera* 
murini* ant Bridge
porto, 4 fintai (m 4 knmbariu* 
nugštns akmeniui* luiernicnta* 
namas yrn nesena* ir gerni ap
taisytas. Rando* nnt mėnesio 
neša $54.00. Kaina $5,650.00.

Netikėtai parriduodn na- 
ma* murini* ant 2‘luitų 6—7 
kambariai, stogą* labai gera* 
ištaisytas dėl drabužių džiovi
nimo. Rando* neš*, nnt metą 
$45.00. Kaina $4,400.00 ant 
Bridgeporto prie ftv. Jurgio 
lmžnyčio*.

i«uw«wų MMvrouačyy i g
SKHi

' '

• v

— - ■« • ••
kreipk«tr> i ufleą;

GEORGE PETKUS.
Real Estate, Lo&n* & Tire 
Iasur&nce, Fordgn Ezchange 

and Susam Ship Tickets.
3402 S. Hahted St. Chicago. 

TeL Yardik5379 .
iiiiiiiiiiiiiiiimmniimiiiiiiiiimmuiuui

PARSIDUODA.
2 lotai, namas, 1 karvė, keis
ta* įdaubų, paukščių ir tt. 
Kampas arti Marųuctte Par 
ko. »ik 2500.00.

Atsišaukite:
J. P. EVALDAS. 

2434 W. 65 Si.
i Telofrma* Tbr>»*><*

F!
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