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Bolševikai Lenkų
Okupuotoj Lietuvoj

Lenkai Oficijaliai Pripažino 
Lietuvą
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Saukiasi Lietuvius

Vilniuje tarp Lenkų Pakilusi Pasiauba;
Žada Apleisti Varšavą

LENKAI PRIPAŽINO 
' LIETUVĄ.

LENKAI STOVI UŽ 
VĖS TAIKĄ.

LAIS

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ PERSIJON.

IŠ NAUJO PAKYLA
••SAUSIEJI.”

Reikalauja Cox’o pasakyti 
savo žodį.

Londonas, liepos 10. — Lai
kraštis Daih- Mail padėjo de- 
pešu iš Teherano, kad bolševi
kai išnaujo ima brimities Per
si jon.

Keturi bolfevikų karės lai
vai atplaukę į Persijos uostą 
Mealied-I-Ser (Kaspijos jū
rėse) ir išsiHlinę kariuomenę.

Tuo tarpu Paryžiuje gauta 
žinių, jog bolševikai išsodina, jt* atsineša j prohihlciją, kaip 
kariuomenę Keliuose TorsTjns1 
uostuose.

Be to, Mšovikai užėmę ke
lią tarpe Teherano ir Taurus.

Dayton, O., liepos 10.— A- 
laliamoą valstijos Anti-Saloon 
sąjungos viršininkas Hobson 
prisiuntė laišką čia demokratų 
partijos iiuominuotam kandi
datai j šalies prezidentus, gn- 
iiernaturius Cox. Hobson savo 
sąjungos vardu reikalauja 
Cox’o viešai pasakyti, kaip

Atėnai, Graikija, liepos 10. 
— Čia pranešta, kad graikų 
kariuomenė užėmusi svarini 
Turkijos miestą Brussą, Ma
žojoj Azijoj.

Briissn stovi už 57 mailių 
piet rytuose nuo Konstantino
polio.

LENKAI REIKALAUJA
LAKŪNŲ.

12

Keliuose TcnTjnš

VOKIEČIAI PASIŽADĖJO 
IŠPILDYTI TALKININKŲ 

REIKALIVIMUS.

Sumažins jie skaitlių savo ka
riuomenės.

jis žtvri ’ ] norą atmainyti 
Volsteado įstatymą.

Sakoma, kad už kelių dienų 
gubernatorius-nominatas atsa
kys Holisonui, kaip jis žiūrįs 
į prohibiciją.

Blogas tas daiktas, kad An- 
ti-Saloon sąjungos viršininkai 
jau ima kalbi-1 i visos nacijos; 
vardu.

New York. liepos 10. 
‘•American Elyiiig” kliubas 
gavo karštą lenkų atsiliepimą, 
kuriuorni tuojaus lenkų respu
blikai reikalaujama 12 ameri
koniškų lakūnų žinoninin Kos
ciuškos lakūnų eskadronui.

Išlikų vyriausybės vardu 
lakūnams liuosnoriams pasių- 
lonia veltui kelionė Lenkijon, 
2,000 markių algos ir leitenan
to lakūno ranga.

Iš Rytines Siberijos
KRAUJAS LIEJASI LATA

KAIS SIBERIJOJE.

žmonių gyvybė visai pigi.

WASHINGTON, liepos 10. 
— Lietuvos atstovybė čia ga
vo žinių iš Kauno, kad liepos 
6 d. Lenkija pripažino Lietu 
vą de facto nepriklausomąja 
viešpatija.

10. — 
raštinė 
vyriau-

LENKAI BĖGA IŠ VIL 
NIAUS.

BERLYNAS, liepos 10. — 
Laikraščiui Vos sis che Zeitung 
depešoje iš Tilžės sakoma, jog 
po žiaurių muiių bolševikai 
sulaužė šiaurini lenkų frontą 
ir kaliose vietose persimetė per 
upes Bereziną ir Dauguvą.

Pažymima, kad Vilniuje 
tarpe lenkų pakilusi pašiau 
ba. Lenkai valdininkai (oku
pantai) bėga iš Lietuvos sos 
tinta.

VARŠAVA. liepos 
Užrubežinių reikalų 
paskelbė, kad lenkų 
sybė pasiuntusi notą taikinio
kų konferencijon mieste Spa.

Notoje pareiškiama, jog 
Lenkija šiandie* taip kaip pir 
miau ir visuomet, paslrengu 
si ir nori su savo priešiniu 
kais padaryti taiką, paremtą 
tautų apsisprendimo princi
pais.

• * ♦ ______

KAIP LENKAI ATSISVEI
KINS SU VILNIUM.

Bolševikų spėkos briaujasi 
ant 'Lvovo.

GALVOJA APLEISTI VAR- 
ŠAVĄ. *I___ :_

LONDONAS, liepos 10. — 
Iš Berlyno bevieliu telegrafu 
pranešama, jog vokiečių laik 
Taščiai padėję žinių, kad len 
kų vyriausybė pasiketinusi 
apleisti Varšavą. Apgalvoja
mą savo sostinę perkelti ki 
tur.

KVIEČIA PAGELBON LIE 
TUVIUS.

COPENHAGEN. liepos 10.— 
Pasak laikraščio Berlinskr 
Tidende korespondento iš Kau 
no, latviai stoję pagelbon len
kams Dvinsko apylinkėse.

Lenkai, kraustydamiesi iš 
Dvinsko. nesuspėjo pasiimti sa 
— t—u.VU kiavo fuuca utvttfeichgMD. a«w 
pakvietė jie latvius pasiimti 
paliekamą medžiagą.

Anot pranešimų, latvių ka- 
' riuomenė persimetusi per Dau 

guvą ir veikianti Skudze 
lins (?) tone.

Korespondentas pareiškia 
jog lenkai kreipėsi f Lietuvą, 
prašydami pagelbos prieš bol 
ševikus.

Varsa va. liepos 10. — Rusų 
tadševikų kariuomenė liepos S 
d. sulaužė kairįjį lenkų fron
to sparną ir persimetė j>er 
Dauguvą su tikslu užlieti Lie
tuvą ir savo fronto galu at
siremti į rytinę Prūsiją.

Kiek yra žinoma, bolšcvir 
kai nereikalauja užlieti Lie
tuvos. Nee jie to negali pa
daryti. Ijiotuva turi i 
stiprią armiją. Bet bolševi
kai užlieja tas Lietuvos te
ritorijas, kurias turi okiųia- 
vę lenkai. Lenkams tad pri
sieina apleisti Vilnių 
tus Lietuvos miestus.
Sulig nfieijalio lenkų 

pranešimo, bolševikai

Spa, Belgijti. liepos 10. — 
Vokietijos delegatai konferen
cijoje su talkininkais vakar 
pasirašė po talkininkų reika
lavimu, kad paskirta laikotar
piu. Vokietija bus nuginkluo
ta.

Vokiečiai delegatai tą pada
rė protestuodami. Pirm to. jie 
buvo nusinešę su Berlyno val- 
džia. Nes talkininkai pagrū
mojo, kad jei reikajnvinias ne- 
bus išpildytas, talkininkų ar
mijos okupuosiančios naujas 
dalis Vokietijos.

Vokiečių protestas buvo 
paremtas tuo, kad tulkininkai 
dėl Vokietijos nenusiginkląvi- 
ino neturi teisės užimti naujų 
teritorijų. Nes Versailleso tai
gos sutartyj aiškiai pasakyta, 
kad talkininkai gali užimti 
naujas teritorijas tik tame at- 
sitikiine, jei Vokietija neišpil
do sąlygų, paliečiančių karės 
atlyginimą, 1x4 ne kitas ko
kias sąlygas.

Bet talkininkai nieko neda
rė iš protesto. Ir privertė vo- 

savi kiečius pasirašyti.

ir ki-

štatai 
prieš

Westerville, O., liepos 10.— 
Liepos 22 d. čia suvažiuoja 
“sausieji”, Jie nutars, kaip 
jie {Mmielgs ateinančiais rinki
mais, katrą kandidatą j prezi
dentas. rems.

LIEPOS 10, 1920.

Chiengu — Šiandie ifalnliea ap- 
dniaukę; gražu* ortu ertoj: maža 
almai:.a tempemturoje.

Vakar angitiausin temperatūra 
būvu 73 L; žeminuain — 60 L

Saulė feka 5 -24; leidžiasi 8 21.
Mėnulii pateka 1 25 po pusiau

nakčiu

lenkus panaudoja Ktipnas «pe- 
kns. Pavartojama pėstininkai 
raita rija artilerija. lakūnų 
korpusas ir lankos.

lankai sn didžinusia despe
racija mėgina sulaikyti briau-
jančiuosius bolševikus. Bet 
ueturimn reikalingų spėkų.

Bolževikai eina ant Lvovo.

Kitam lenkų fronto gale 
prieš lenkus pasekmingai vei
kia gen. Budennii, bolševikų 
raitarijos korpuso rados.

Piu-męs jis tvirtovę Rovuu 
nesulaikomai maršuoja ant 
Lvovo. Nuo Lvovo ligi Var- 
šavos yra apie 180 mailių.

Jvairaus luomo ir pašauki
mo lenkai pakilę ginti savo 
tėvynę nuo bolševikų. Atsilic- 
pin j rekrutavimo raštine* vy
rai ir moterys. įvairios oiga- 
uizarijos Vitais būriais eina 
karaiviauti.
| Aukos id visų pusių plau
kia valstybės iždam Duoda

•*4*

pinigų organizacijos, Imnkos, 
įstaigos ir pavieniai žmonėK.

Viena liauka Salios reika
lam* indavė milijonų markių. 
Viaoj įlenki jo j negirdėtas au- 
judimfiR.

leiikų-amerikoiiv
Prancūzijoje, n»;io- 

ienkua

Haller organizuoja liuosnorius 
Gen. Joaejih Haller, kurs 

vadovavo 
spėkouiN
rizuotas organizuoti 
liuosnorius. Norima sudaryti 
stiprią iš liuosnorių armiją.

Bolševikai paėmė naują 
miestą.

Bolševikai oficijaliai pas 
kelbė, kad jie nuo lenkų atėmę 
miestą Staro-Konstantinovą. 
Tas padaryta tik po žiauraus 
mūšio.

Staro-Konatantinov yra a- 
pie už 40 mailių nuo Galicijos 
rūbo žiu. priešais Tarnopolį. ,

Lenkai be jokio sulaikymo 
stumiami ant Sarny, ir Koit- 
lio.

ATSISTATYDINO TALKI- 
NINKU KOMISIJONIERIŪS

Konstantinopolis, liepos 10.
— Atsistatydino iš užimamos 
vietos pulk. Haskoll. ameriko
niškas oficicras. Jis buvo aug- 
štasis talkininkų komisijonie- 
rius Armėnijoje nuo liepos, 
1919 m.

Anglui, sulig žinių, Batumą 
apleisiu liepos IS d. Jie ten 
suplaišiuo visas fortifil^cijas.

- Meksikos Valdžia Taikosi su
Plėšikų Vadu Vilią

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

Sako, Batumo uostas turi būt 
laisvas visiems.

Bolševikai Tifltae turi am
basadą. Toje dirlia 40 žmonių. 
Visi turi automobilius. Išlai
džiai gyvena, turi daug pini
gų, užima geriausius mieste 
namus.

siaučia žmogžu- 
knrių svarbinu- 
pavpršti krašto

AMARO ŽADA PAKELTI 
REVOLIUCIJĄ.

Kam valdžia nori taikinties 
su Vilią.

nenori 
gyvo 
provi-

revoliuriją prieš provizijona- 
lę valdžią.

Paskui pareiškė:
‘‘Jei Amerika reikalauja, 

kad mano valdžia padarytų 
taiką su Panelio Vilią, jei no
ri gauti pripažinimą, tuomet 
tegu ima galas kaip Ameri
kos, taip Meksikos raidžias.”

Iš to paniški, kad Meksiko
je netrūksta revoliucijinių 
žmunių. Nekuomet čia nebu/ 
nieko gera taip ligai, kaip il
gai Meksikoje bus daugiau 
visokių generolų, kaip papras
tų kareivių.

■ ■ ■■
VILLA SUMAŽINS REIKA

LAVIMUS.

xuėxiūu City, liepos 10 — 
Laikraštta Escelsior rašo:

Elias L. Tnrres iš EI Pa
so, kurs .Meksikos provizijonii- 
Ita valdžios vardu konferavo 
hu Francisco Viliu, sukilėlių• . • • •

jMiskvIbč, jog Vilią 
kav0 (palengvino) 
kos sąlygas ir šitos 
einamos.

Torreon. Coahuila, Meksika, 
liepos 10. — Per čia prava
žiavo Elias L. Torres. Jis ke
liauja į Mexico City. Sp kitais 
Meksikos provisijonali* val
džios atstovais jis, kaipo at
stovybės primininkas, Inukėsi 
pus žmogžudžių viu1q Vilią. 
Su 'savimi jis turi Vilios raš
tą. Tas raštas užadresuotas 
provizijoneliam Meksikos pre
zidentui de la Huerta.

Torres čia susitiko su ge
nerolu Amaro, kurs organi
zuoja dezert<*rius iš sukilėlio 
generolo Guajardo būrio.

6itam pratiežė apie kai-ku- 
riaa Vilios sąlygas.

Paaiškėjo, jog Viliu 
pasitraukti privatinian 
niman. Jis apsima būti
zijonalea valdžios žinyboje, tn t 
podraug visoj Chihualitia val
stijoj turėti militarines, poli- 
tikines ir fitinasinea spėkas.

Vilią reikalauja, kad gen. 
Amaro pasišalintų iš armijos 
ir jo vieton federaliu komen
dantu turi būt paskirtas gen. 
Martinei. Vilią- ant šito turė
tų valdžią.

Amaro pakelia trūkimą
Gen. Amaro išklausęs tos 

kalbos pakėlė trūkimą. Jis 
liepė pranešti provizijonalinm 
prezidentui de la Huertai, kad 
jei jia Vilią arba nors vieną 
jo šalininkų priims federalėn 
valdžion, tuomet jis pats. A- 
maro, tuojaus organizuosią.--1 
barius ir pirmutinis pakeisiąs1 tie nauji pasiųlymai.

y—

anmodifi- 
tni- 
pri-

savo 
gana

YRA ŽINIŲ APIE ARMIS- 
TICIJĄ.

Wasbington, liepos 10.— 
Valstybės departamentui ofi
cijaliai pranešta, jog Meksi
kos fcderalė valdžia padarė 
au Vilią armtajiciją ligi liepos 
15 d.

Iš Chihuaua City nuo a- 
merikoniko konsulio depešoje 
sakoma, jog Vilią padaręs 
naujus pasiųlymus Tedera I ei

• f*• • Y* ♦ ** • v.•VtMU&štU. i>Vl nVXUlt>UUl, AUIUV

Vladivostokas, liepos 10. - 
Rytinė Siberija radikalų gai
valų valdoma kraujais. Kur 
lu-pnsisuksi, visur sutinkama 
lik viena mirtis. Taip yra die
nomis ir naktimis. Mirtis siau
čia ne kariuomenių susirė- 
iuiiiiuu.se. Bei dėl Imūųų žmo
gžudysčių, plėšinių, galabini- 
mų. Mirtis be skirtumo ski
nu kaip vyrus, taip moteris 
ir vaikus. Visur kraujas lie
jasi Intakais.

Žmogaus gyvybė taip pigi, 
kml šiurpas apima kiekvieną. 
Nuolatos pavojuje yra kaip 
nugsčinusieji valdininkai, taip 
žmonės prasčiokai.

Čia kasdien telegrafų vielo
mis iš Siberijos plotų prane
šama npie <iaugybes plėšimų 
ir žmogžudysčių. Kai-kurie 
pikti darbai patiriami tuojaus, 
į keletą valandų. Kiti — in
kelių savaičių arba mėnesių. 
Daugelis nekuomet. v 

žmogžudysčių siautimas.
, Rytinėj Sieberijoj neva vei

kiu provizijonalė valdžia. Tu 
valdžia, sakoma, atstovauja 
didžiumą gyventojų. Bet vi
sam krašte 
džių būriai, 
sias tikslas 
valdymą.

Prie žmogžudžių gaujų ga
lima priskaitvti būrius gen. 
Semionovo, Kalmikovo ir ki
tus. Patys burių vmlai gal ir 
turi geriausius tikslus sulig 
savo įsitikinimų. Bet jų karei
vių burini — lai tikros žmo
gžudžių gaujos. Kariavimais 
jie nepasitenkina. Užsiima 
plėšiniais ir žmonių žudymais. 
Svarbus taipgi jiems daiktas 
pagieža.

Provizijonalė valdžia prieš 
tas gaujas neguli pavartoti sa
vo milicijos ir neskaitlingos 
(Milicijos. Nėra geležinkelių. 
Trųksta ir kitokių susisieki
mų. Daugelis vielų yra visai 
neprieinamų valdžiai.

.JaĮMjnų kariuomenė į tokius 
daiktus nosimaišo. Japonai 
saugoja tik savuosius reika
lus.

Yra čia turtingų rusų, ki- 
tuomet gyvenusių Silierijos 
gilumoje. Tie tvirtina, kad ry
tinė Siberija atgytų ir pasit
varkytų, jei butų nuversta da
bartinė provizijonalė valdžia.

Bet nėra tokių, katrie ap
siimtų nudirbti tą darbą. Gi 
jujionni ir šitan klausi man ne
nori mnišyties.

Provizijonalės valdžios darbai
Rytinės Siberijos provizijo

nalė valdžia jsiti baisiai susi
tepusi kraujais. Nes jon inei
na ir radikalų gaivalų.

Praeitą’ balandžio mėnesį tn 
valdžia nugalabino SS gen. 
Kalmikovo divizijos oficierus. 
Tame skaitliuje buvo ir pulk. 
VrasleL

Visi tie oficierai buvo su
imti Nikolske ir iš ten trau- 
Mr!v y-r-Y. • m . t i i. .ainiu tv<uuiu į viicauni 
kur turėjo įvykti jų bylos.

Bet tuo motu Čhahnrovską 
užėmė japonui. Tuomet sulai
kyta traukinis ant upės U- 
sūri tilto. Visi tie ••fieierai 
buvo surišti ir sumesti upėn. 
Kai-kuricms iš jų prieš įme» 
tiiiia upėn dar suskaldyta gal
vos.

Pranešama, jog Usuri upė ir 
šiandie išmeta ant savo kran
tų šimtais žmonių lavonus, 
Taiui upėje pragaišinti ne 
vieni utiuieruu liet duugy Į>u 
ir civilių žmonių.

Taip elgiasi ir kiti.

Semionovo ir Kalmikovo 
būriai, katrie kovoja prieš pro 
vizijonalę valdžią, dar bloginu 
elgiasi su savo priešininkais.

Šitie tiesiog susistabdo pra
važiuojančius traukinius ir 
atlikinėja kratas. Visur inta- 
riamus provizijonalės valdžias 
šalininkus ant vietos nužudo. 
Tai daro po žmonių akių, nr 
tni vaganuose. ar tai stotyse, 
ar kur kitur.

Visomis pusėmis siaučia te
rorai), mirtis.

Iš turtingesniųjų nišų luiš- 
knis išreikalaujami augšti iš
sipirkimai. Kitaip grumojmna 
nužudymais. ,

Čia yra tokių pirklių, kat
rie piktadariams išmokėję po 
kelta šimtus tūkstančių dolie
rių skaitant amerikoniikata 
pinigais.

Kaltinami japonai.

Žymi dalis rusų už dabarti
nę padėtį Si beri joje kaltina 
japonus.

Jie sako, kad jei japonai, 
apleistų Siberiją, tuomet sus
tiprėtų provizijonalė valdžia 
ir visam krašte pravestų rei
kalingą tvarką

Nes ne visiems juk yra ii- 
narna, kad japonai trukdo 
provizijonalei valdžiai veiki
mą. Vietomis japonai nugink
luoju valdžios miliciją, kitur 
palaiko valdžios priešininkų 
gnu jas.

Bet, kiek žinonin. japonai 
nomn, kad japonai trukdo 
čin nusprendė ilgiau apsibūti, 
kuomet valdžios milicijos bu
ria: vienur kitur atliko žudy
nes jujMjnų.

Tokia tni pudelis rytinėj Si- 
lierijoj.

' Washington. liepos 10. — 
Kuomet šalies vyriausybė pa
naikino uždraudimą vesti pre- 
kylu; su Rusija, dnugelis krei
pėsi, kad vyriausybė duotų 
pagelbos. Bet vyriausybė at
sisako ką nors bendra turėti 
su ta prekyba.

PINIGU KURSAS.
pinigų ver- 
$25.000 lie- 
sul’g Mer- 
Co.:

Svetimų vii-Jpntijų 
tė mninnnt nemažiau 
pus 9 d. laivu tokie 
chunta Loan & Truat

Anglijo* sterlingų svarui $3.95Į£ 
Lietuvos 100 auksinų 2 68
Vokietijos 100 markių 2-68
Lcnkijog 100 markių .6*

; Prancūzijos už 1 dolierį 11 fr. 80 
jšvcicanjos už i dulierj 5 fr.
|Italijos ui 1 dol. 16 L 50

iuiiiiuu.se


“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, IU.

A

Keliaujantiems į Lietuvą.

UETTVTV KATALIKŲ DIKVRAATIS

“DRAUGAS”
Eln* k«u«ni<i>i» išskyra* tickhlJctilu*.

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAOOJ IK UtSlESYJE:

Meliun* .................................. $3.00
Pils*'i Moly • • • • • • • ♦ 4.00

SUV. VALST.
Metama  ......................... $#.00
Pusei Metu ........................... ,0°

Prenumerata juokui Ukalno. Lai
ka* aluutoal nuo uiairakjmo illonoa 
na nuo Naujų Motų- Norint permai
nyti adresų rlaada reikia prtalųaU ir 
Minu adresu*. Plnlpti peria tini* (ly
gti lAperkant knuoje nr oapreaa "Mo- 
najr Ordor" arba jdedaat pinigu* | 
vcčtetrnotą laiKką.

Komunistų Pro
klamacija.

DRAUGAS

f

Lietuvių tarpe dar vis tebė
ra daug įtikėjimo atspauzdin- 
tiems žodžiams. Tuomi naudo
jasi bolševikai nrba komunis
tai. Pinigų jiems netrūksta, 
nes iš Kūnijos jų pristatomu j 
valias. Lietuvių liolševikains 
negaila įvelti į svetinius tiks
lus ir svetimus norus. Todėl 
Amerikos lietuviai gauna pri- 
siskaityti visokių proklamaci
jų. Jas dalina jiasamdyti vaik
palaikiai išeinantiems iš baž
nyčių, jas bruka atsilankan
tiems j koncertus, teatrus ir 
piknikus.

\ icna tokia Komunistų Par 
tijos Proklamacija vadinasi: 
“Musų Judėjimas Nesulaiko
mas. Mes tęsime Ko^”

Toje proklamacijoje priple- 
]M*ta nesąmonių. Tarp kitko 
ten parašyta: “.Suvienytos 
Valstijos tapo juodžiausios 
politinės priespaudos šalis, o 
Sovietų Rusija laisviausia ša
lis.”

Norint suprasti kiek melo 
yra šituodviejuose sakiniuose, 
reikia štai ką atsiminti: 1-niu 
Komunistų proklamacija su 
žorlžiais kuolabiausiai įžei
džiančiais Suvienytas Valsti
jas tajsi atspausdinta Suvie

daros, šitų tikslas buvo pa
vergti visas už save mažesnes 
tautas. Norėta, vienu užsimoji
mu padaryti milžinišką plo
tais Lenkijos viešpatijų. Mė
ginta, turbut, užimponuoti Eu- 
ro]>os militaristani8.

Tie mažos doros poimi, pa
sinaudodami Rusijos nusilp
nėjimu, nusprendė pasisavin
ti dar ir didelius pačios Rusi
jos plotus. Pakėlė prieš bolše
vikus karę. Bnvo manę pasie
kti pačią Maskvą. Išpradžių 
gal jie ir padarė kiek baimės 
liolševikams. Bet tuo patim iš
judino jie apsnūdusią didelę 
rusų tautą. *

Šiandie su lenkais kariauja 
jau ne bolševikai, bet rusu 
tauta, bolševikų vedama.

Ir štai šiandie rusai traški
na lenkų armijas ir veržiasi 
pnčion Lenkijon. Lenkai šau
kiasi pagelbės. Nes jų tautai 
atėjo juodžiausios valandos. 
Pavojus šaliai ir nepriklauso
mybei.

Bet kas ėia guli duoti lau
kams pagelbą! Nes vietoje 
draugingų kaimynų jie pasi
gamino tik priešininkų. Did
žiulė karė atgaivino jiems ki
tuomet sugriautą tėvynę. Vie
tojo pasidžiaugti atgimta sa
vistovybe ir laimingai darbuo
ti es, jie ėmėsi plėšriųjų dar
bų. šiandie už tai prisieinu 
lieti karčias ašaras.

O juk lenkams buvo pro
gos laimingai gyventi, naudo
tiem laisve. Tuose pačiuose 
santikiuose su Lietuva jiems 
reikėjo apsieiti žmoniškai. 
Nereikėjo jiems užgrobti Lie
tuvos teritorijų, savinties mu
sų šalies sostinės Vilniaus. Tu
rėjo jie progos nepaliesti to, 
kas priguli Lietuvai.

Tokiose aplinkybėse kaimy
nė Lietuva butų atjautus! len
kų nelaimes. Juk bolševikai 
kaip Lenkijai, taip Lietuvai 
yra baisi Dievo rykštė.

Bet kaip yra šiandie?
ljonkai nusitvėrė už pačios 

Lietuvos širdies ir sunkia 
kraują. Patys prispirti prie 
sienos visgi dar nepaleidžiu 
tos širdies. Turbut, mėgina iš- 
lnšinti paskutinį lašą kraujo.

Ir taip elgdamiesi jie nori 
sulaukti Lietuvos 'užuojautos 
ar pagelbos?

Kelione Lietuvon per Paryžių

Anuo kartu atspausdino
me raštą vieno draugo ke
liavusio j Lietuvą per Ixm- 
doną. Dabar talpiname kitą 
raštą apie kelionę per Pa
ryžių.

Man važiuojant Lietuvon, 
daugumas iš musų brolių a- 
merikiečių prašė, kad aš, pa
grįžęs j tėvynę, suteikčiau ži
nių kas link kelionės ir abel- 
nai knip daliar Lietuvoje gy
venimas atrodo. Tas atlikti 
kiekvienam atskirai užimtų 
begalo daug laiko. Tad pasis
tengsiu tą paskelbti per Ame
rikos lietuvių laikraščius ri
si eras riešai. Tikiuosi, kad re
dakcijos neatsisakys tąi pada
ryti.

Kelionė Lietuvon yra ko) 
kas kebli ir reikia būti visur 
labai atsargiam. Bet kada sa
ve tvirtai upnisuuguji, lui vis
gi galima laimingai parkeliau
ti.

Pirmiausia, saugokis iš
naudojimo. Apsimokėk visus 
taksus j r išgauk paliudijimą, 
knd esi liuesas nuo taksų iki 
šių metų. Už šiuos metus už- 
si mokėsi New Yorke kiek iš- 
sknitliuos tenai pagal perėju
sių metų uždarbį. Jei to ne
padarysi, gali kartais užsimo
kėti kelis sykius danginu ne
gu reikiu, nes tenai jokio pa
siteisinimo nėra.

Mainant pinigus, niekada 
nereikia skubėti ir kartais 
mainyti prie kokių agentėlių, 
ne« tie visuomet nusuka. Ge
riausia yra mainyti dideliuose 
bankuose, nes tie visuomet tei- 
singni patarnauja. Mainant 
sužinok pinigų kursą ir npguu- 
ti nesiduok. Kaip žinai pini
gų kursą, kartais ir dnėgiau.*- 
gali išilerėti, liet jis tai^ ne- 
kuomet pirma nepasiųlys. Ge
rai 
vos 
Jei 
no
dar pinigų nuvažiavęs Berly
nan, tai Lietuvos bankai jia- 
I artinti ja gauti tuos pinigus 
iš Berlyno. Gerui yra vežtis ir 
dolieriai ir Kaune juos gali

puta niauja dabar Lietu- 
Misijn išmainyme pinigų. 
iSpirksi dniftą ant Berly- 
bankų, ir negalėsi gauti

nytose Valstijose. Tas pats Vargini lenkams šiandie
faktas jau parodo, kad Ame gelbės ir tie, katrie juos

pa
ki

ma taippat išmainyti. Tik, ži
noma, yra pavojus daug vež-

rikoje dar yra laisvės išreikšti tuomet inspiravo smaugti li/.
ties. Kartais ir kursas dttug

nuomones priešingas valdžiai.
t Tiiomtarpu Sovietų Rusijo-

sarę mažesniuosius ir tuo ke-
liu plėsti ruhežins. Tuo lab-

nupuola. Vežant su savimi pi
nigus ' reikia giliai jiaslėpti,

\\ je tos laisvės nėra visai, nes jaus negelliės, knd šiandie
kad nei krečiant neužčiuoptų,

r

visos spaustuvės tapo atimtos 
ir dalia r yra Sovietų nuosavy
be. Jos tiktai sovietus giria. 
Jei kas sumanytų įsitaisyti sa
vo spaustuvę, tui liolševikų 
komkmrai tokį jiavadina kon-
trcroliurijoniorium ir jį Taip

prieš lenkus jiakilę ne bolše
vikui, liet imti rusų tauta.

Baisus daiktai veikiasi Len
kijoj. Lenkų tauta ir vėl ga
li papulti vergijon ilgiems 
metams. Ir už tuos naujus
vargus ji turi but dėkinga sa-

nes Eitkūnuose vokiečiui la
bui apčiuopinėja ir jei randa 
virš Tūkstančio vokiškų mar 
kių, tai neleidžia išvežti. Jei 
ras by kieno auksinių, tai taip
gi atima Išskiriant Eitkū
nus, kitur niekur Rekruto ir

MĖNESIŲ PAŠVENTIMAS

Klausimas. Kam yra paš 
vęstas kiekvienas mėnuo per 
ištisus metus?

labai gražini nntnrnnti

skie j kalbas su nežinomais 
žmonėmis, nors jie arnotais ii- 
sirodvtų. Saugokis užmigti 
kur ant stočių, ar kitokioj jia- 
vojingoj vietoj. Kur laikai pi
nigus, dabokis, kad niekas 
nematytų. Paviršiuje daug ne
laikyk, o tik tos dienos rei
kalams, kitus paslėpk giliai. 
Jei pasitaiko reikalas prie tų 
gilesnių pinigų prieiti,tai įlysk 
kur j nematomų vietų ir tenai 
pasiimk kiek tau reikia. Taip 
save apsisaugojęs laimingai 
parvažiuosi.

Važiuojant unt Paryžiaus, 
kol kus, man išrodo, greičiau
sia galima parvažiuoti. Vyk
stant per kitur kartais 
daug prisieina laukti. Iki Pa
ryžiui perleidžia laivų linijos 
kompanijos agentai, jei k ei pi
nigini užmokėti iki Paryžiui. 
O Paryžiuje pa-itinkn musų 
žmogus. Jurgis Kučinskas.

JU
ja ir išsiunčia viską ant Ber
lyno. Bagažus daug sykių iš
krato. bet tai tik dėl modos. 
Tik Lietuvoje ištiktųjų bai
siai iškrato ir jei randa ką 
nesiųtę naują, tai daug reikia 
užmokėti muito. Jei ką užs
lėptą randa, ta; tą visai atima. 
Tni patan’iau bagažus važiuo
jant netaisyti į maišus, nes 
kaip išardo, tai tada 
daug ir pavagia. Kitur niekur 
nedrasko bagažus, kaip tik 
Virbalyje, Lietuvoje.

Kaip dabar Lietuvoje išrodo.
Lietuvoje kol kas dar ma

ža skirtumo, kaip kad buvo 
prieš karę. Tik žmonės labiau 
įsikarščiavę su rinkimais, tarp 
savęs ginčijasi, laukia žemių 
padalinimo, slepia javus, kad 
vahlžia nendevizuotų, degtinę 
visi varo. Tai visas ūkininkų 
darbas. Nauja nieko nesmila- 
no padaryti, nors galėtų daug 
ką nuveikti. Ūkininkai duug 
turtingesni, ne kad buvo prieš 
karą: tūkstančiais visi skaito. 
Kiiikutje tiesiog maišus pini
gų turi prisikrovę ir dar ris 
jiems maža. ] bankus, ro
dos, nededa- niekas. Pramo 
nes irgi palieka žydams. Tik 
visi laukiu žemių. Daugumas 
pasitiki ant amerikiečių, kad 
pramonę ir prekybą sutvarky

J. M.
Atsakymas. Mėnesių pašven

timas yra asmeninio maldin
gumo dalykas. TeČiaus keikū
ne asmeniniai maldingumai 
taip praplito, kad tapo beveik 
oficijaliai Katalikų Bažnyčio 
je-

Tarp jų pirmutinę vietą už
ima Gegužio ir Spalio mėne- 
šiai pašvęsti Dievo Motinai 
Marijai. Netoli jų yra prasi
tęs šv. Juozapo Sužieduotinio 
garbinimas kovo mėnesi je. 
Taip pat kas kurt «iaugiiui 
odei jai i u tampa V. Jėzaus 
Širdies garbinimas birželio 
mėnoKijo. Lapkrity* — mal- , . . ..

Kitų mėnesių maldingumai 
yni labiau vietiniai arba vie
nuoliniai. Taip Gailestingųjų 
Seserų ir Tėvų Misijonorių. 
Lazaristų vienuolijos Liepos 
mėnesį pašvenčia šv. Vincen
tui n Paulo. Dominikonai — 
Rugpjūčio mėnesi šv. Domi
ninkui.

Kas nori iš kiekvieno mėne
sio gali pasirinkti sau tinka
mąjį šventę jį ir jam pavesti 
visų mėnesį.

x_ a -topu prar
is tada, kada Europoje labai 
buvo mada mokėti grekų pa
sakas.

Visos tos pasakos apie Si
renas, Goplanas, Undines ir 
kitokias inergžuves yra pra
manytos. Niekur nėra sutvė
rimo pusiau žuvies pusiau 
moteriškė*. Tokie sutvėrimas 
nei negalimas, nes moteriška 
burna, gerklė ir plaučiai nega
li gyventi vandenije. Merg- 
žuvė negali gyventi nei aut 
žemės, nes pelekas tinkn gy
venti tik vandenije. Bet pasa
koje visko galima prišnekėti. 

Kum P. Bučys.

KORESPONDENCIJA Iš 
LIETUVOS.

ŠVĖKŠNA, TAURAGĖS 
APSKR.

VANDENINE MERGINA.

Klausimas. Ant paveikslų 
dažnai matome vandeninę 
merginą su puse žuvies. Kaip 
senai jos vra ir kaip atsirado.

Petras Varannuskas.
Atsakymas. Grekų dainius 

Omcras, sakomu, apie 1,000 
metų prieš Kristui užgiinsiant 
parašė dainuojamą pasakę (A- 
diaėją. Joje jis sako, kad Odi
sėjui arba 
laivu labai 
apsakomai 
nuodauios
vius į jiavojingas rietas. Lai
vams susikūlus, žūdavo ir jū
reiviai. Ulisis savo draugams 
užkimšo ausis vašku, pats pri- 
ririšdino prie laivo stiebo. Si

Ulisiui keliaujant 
gražios sirenos ne- 

žavėjančiai dai- 
užviliodavo jurei-

Pavasaris Žemaitijoj, 
ftinnsmnt nnve«Rri« tni nn 

vasaris. \ ot> įpusėjus vasariu 
mėnesiui ėmė vgversys čirš
kauti. Jau kovo pusėje laukuo
se sniego beveik neliko. Pem
pės, žąsys ir kiti paukščiai bū
riais partraukė iš tolimųjų 
vasarų. Taukšėtam* neupsiiei- 
do medžiai mi gėlėmis. Per 
Velykas laukai žaliavų, miš
kuose vietoje sniego baltavo 
žybutės, medžiai buvo sulapio- 
ję-

Dar prieš Velykas jau žmo
nės arė laukus ir sėjo avižas, 
įmonės sako, senas toks pa
vasaris bėra buvęs. Iš visaku 
yra matyti derlingi meta*. 
Pievrfs jau dabar gali šienau
ti. Pernai buvo geri metai, bet 
šiuosmet bus dar geresni, jei 
bus lietaus.

žmonės, pamatę gėrę derlių, 
žymiai papigino duonų ir ki
tus produktas. Taip, “pav.: 
Švėkšnoje žiemę rugių pūrai 
mokėjo 460 auk., dabar 200- 
300, auk., durnius svarui — 4 
auk., dabar 2 auk., 10 kiaušinių 
— 10-15 auk., dabar 3-6 auk., 
bulvių purui — 70 auk., da
lioj* 30 auk.

Už vienos savaitės veršiukų 
davė 500 auk., dalmr lieduoda. 
100-150 auk. I> tų keleto pa
duotų |»avyzdžių galima spręs
ti, kad Lietuvoj liado nėra.

tų. Amerikiečiai kusžin ko
laukin. Turbut ir jie nori, kad
žydai pirma pradėtų.

Tai taip šiandie, kaip ma
tyt, Lietuvoje viskas ir stu
miasi pamažu. Ūkininkui, be
abejo, vargo nėra. Jis viską 
parduoda brangiai, o pirkti 
jam mažai k<> reikia, šiandien 
ūkininkas Lietuvoje pasidaro 
pats: drabužį, avulinę, išsidir
bo skuras. muilų, degtinę, alų.
Duonos, mėsos niemi šiandie

renos dainavo, Ulisis girdėjo,
bet laivą valdė jūreiviai su
užkimštomis ausimis, todėl jis
laimingai pravažiavo pro pa
vojų. Anot grekų ]>a.«ukų 'si
renos nuo juostos augštyn tu-
rėjosios žmogišką merginų
kūną, o žemyn buvusios žuvys 
vienu peleku apuugusios žvy
nais.

Lenkų fiasakus sakydavo, 
kad ežere Goplo esą merginų 
gyvenančių vandenije, kurios

Virš pažymėtos kainos yra
parubežy, bet toliau upic Vai* 
nitu ir toliau kur kas pigiau.
Švėkšnoj mokėjo karvei 3,()00
4,000 auk., o Varniuose tokių
pat karję galima gauti nž
2,000 2.100 dūk.

Pas inus laitai brangus linai 
ir sėmenys. Mat linus gabe
na į Prusus. Linų pudui mo
kama net 200 auk. Stoka dra
bužių. Kurprieš karę už mas
tų mokėjo 10 ka|x-ikij. dalnfr
reikia mokėti 50 a*k.

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

Buk klrtHjo. Ki
rpėjai vimir rai- 
l<ala,i|*rqt Q*> 
r taurina iinaUu, 
tnva UUnckltuuao 
| kel«t* oaral- 
C1Ų. prityrimą* 
duottamaa tnokl-

nantloa. Vido* atdaro*. MjvccIJall* 
Krtaufyat*. Rkyrlim, moka!** ul- 
KaaeOina viaua.

MA.HTER KCHOOL
100 N. Stalo Mr.

Kampas lakr Mr. aut 4lų lubų.
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tė yra pinuos panedėlia rug
sėjo mėnem'je. Šcd.

LAIŠKAS ‘‘DRAUGO
REDAKCIJAI.

Alkis.

Švėkšna, šiandie, t y. gegu
žės 1 dienų Švėkšnoje darbi
ninkai pirmą syk šventė savo
&vmitę R«sj rinke ners nedide
lis būrelis bet visgi daro? ma
lonu ir linksma, kad ir darbi
ninkams išaušo geresni laikai

skaudžiai baudžiu, kaip caro
luikais buvo baudžiami kator-
žnikai. Visai nesenai tuos
žmones už nelx)lšcvikiškų nuo
monių platinimą žudydavo, o
dabar pristato prie sunkiausio
priverstino tlarbo, kuris psda
ro mirtį netaip greitai kaip
šūvis, bet taip tikrai knip šū

veikėjams Padereuskiams,vo
Pilsudskiams ir kitiems. no
rėjusioms pragaišinti Lietu
vą. Bet ta yra stipri. Jos
stiprybė tikėjime ir Bažnyčio
je.

gali Imti ramus su piųigais.
Su bagažais i r-gi reikia la

bui atsargumo. Siunčiant nuu
stoties reikia gerai atiduoti
(surekiuoti) prie išsipirkto bi
lieto, pažymėti iš kurios j kū
ną stotį važiuoji. Ten nuva
žiavęs randi savo Imgnžę ir
atiduodi jį tolinus ir taip va

mėnesienoje žaidžia ir šokinė
ja. Jos tankiui • užviliodavu-
sios vyrus j vandenį. Tas mer
ginas lenkai vadindavo' Gop-
lany.

Rusų kallmje yra jiasakų a-
pie unijines, ioip-gi vandenije
jryvenanėias merginas. Bet nei
lenkų, nei rusų, nei vokiečių
pasakos nesako, kaip greitai,
kad tos vandenije gyvenančio# 
merginos butų jier pusę žuvys. 
Teėiaus lenkų miesto Varšu
vos ženklas yra mergžuvė, ar
ba sirena, sulig grekų po*u-

Lietuvoje į valiais. Viskas ko
ūkininkui trūksta, tai geic’žies
ir draskos. Lietuvos žmonės
juokiasi, knd pasukai, jog u-
merikieciai apie jnos labai rū
pinasi, buk jie suvargę. Šian
die dvarininkai daug lobiau 
suvargę už ukininkuB.

Bet miesto gyventojams, tai

Aiškini hųvo prmmitomn, 
knd lenkus jodies baisios ne- 

Ib-l tus negalvoję bu
vo išdidiems lenkų tautos va-

*

vis.
Dar ilgai truks kol Sovietų 

Rusijoje atsiras dešimta dalis 
laisvės esančios Amerikoje.

Ainip “Komunistų Proklama
cija” sustatyta amerikiečiams, 
o lietuviams ji tik išversta iš 
anglų kalbos.

Juodosios Lenkams 
Valandos.

Meldžiu, malonėkit!- šį mano 
laišką patalpinti savo “ Drau
ge.” Daug lietuvių Amerikoje 
iš .Subačiaus parapijos siun
čia Lietuvon savo giminėms 
pinigų uždarytuose laiškuose. 
Pačtalionai jau apie tę suži
nojo. Atidarą laiškus ir išeina 
čekus. Patarčiau siųsti pinigus 
šiokiu budu: per Prekybon, 
Pramonės bankų Kaune, Paš
tas Subačius, Panevėžio aps
kričio.

Su pagarba,
Subačiaus iii. A mm. l'r.

Kada tiekia.

rais! sykiu su savim iki pas
kutinei stočiai. Bagažai ra
miai einu ir niekur neprapuo
la, jei juos tik gerai atiduo
di ir uepraiudni tų rasyčių 
(kortelių), kurias gauni ati
duodamas bugttžą. Rankinį ba
gažą, kurį veži su savim, gali 
padėti stotyj ]>osaugoti. Ati
duodamas jj taip-gi gausi re- 
sytę. Tas visas resytes reikia 
labili saugoti, nes jei jas ka* 
pavogs, tai su jomis lengvai 
išsiims ir liagužą. Tas labai 
tankini pasitaiko. Keikiu vi
sur būti gyvam, niekur per
daug nežiopsoti, kaip tat pasi
taiko musų žmonėms. Nesilei-

visgi yrn m inkus gyvenimas. 
Užsidirbti nėra kur, o viskas 
be galo lituagu. Tai uuin ro
dos. kad nmerikiečių butų 
priedermė kugroičiuusiH už
vesti prainonra Lietuvoje, kad 
pagerinu# miesto gyventojų 
būvį. Nelaukite kol kiti pra
dės.

Derlius i.iuKuosc laimi griv 
žus išrodo Lietuvoje. Rugiai 
knip mūras. Daugybė dvarų 
valdžios rankose ir juos nuo- 
lątrojn žmonėms. Dalinimo dnr 
mažai girdėti. Visi tik laukia, 
kuom Šeinius i užeibaigs. Par
duot ir pirkt prasidėjus Sei-1 perspausdinti, 
mui yra ulHrntmta. I S. GndeikM.

Antra Minaitė negaunam 
laikraščių. Apie veikimus ne- 
žinom.

Jaunimas, nors ne taip 
smurkiai kaip Amerikos, bet 
visgi veikia.

Pagyvenęs aprašysiu pla- 
čiaus.

Meldžiu ir kitų laikraščiu

ir jie guli viešai apvaikščioti 
savo šventę.

Per miestelį ėjo nešini vė
liavomis ir mnzika. Vėliavų 
buvo kdclrts. Vienoj bnfii 
parašyta ‘‘Valio Nepriklauso
ma Lietuvos Valstybė” antroj 
“Valio 1 d. gegužės darbinin
kų šventė” ir t t Kalbėjo 
keletu prakalbų. Nora tos pra
kalbos neatsižymėjo savo tu
riningumu, bet vis dėlto pali
ko tę dienų dnrbininkų Širdy
se įspūdį.



f PROLETERIJATO DIKTATŪRA.
I - - - -Į Užminus proletarijato dikta
tūrą — naują carizmu, kuris 
turėtų įvykti užviešpatavus 
bolševikiškam, nr menševikiš- 
knm socijalizmui, stoja prieš 

•tai pii**tu jnvi į n Ii stšij Ir NJ- 
I šėrikai ir menševikai, čia tu

riu mintyje lietuvius sorijalis- 
tus.

, Jie ilgiausiais straipsniais, 
pilnais bjaurių žodžių ant savo 
svajonių priešų, prirodinėja,

ti-pamatyt i. gal net pasi ruošti- 
pasimokyti, kaip sėkmingiau 
butų mums įgyvendinti dsino- 
*e minimus brolybės-mcilės 
jausmus.

Antai jau trlumojo matosi 
žaliuojančių miškų juosta: tai 
mus krašto rub?žiaus pirmta- 
kunas, kurio pavėuivj patilsi 
nuvargusi akis, beklaidžiojusi 
marguose tyruliuose.

Iš Eitkūnų lig, Kaunui no 
juėiomis perskrieji, nes žvil
ganti akis nesuskumba visko 
susyk aprėbti-pamatyti, o no
risi taip daug sutalpvti at
minty, kad rodos amžiams už 
tektų paveikslų nuvargusiai 
sielai gaivinti-rauiinti. Bet 
ką-gi nugirsta ausys, kada nno 
Mauručių traukinys leidžiasi j 
don j, kada iš dešinės ir po- 
cairei pamatai mėlynai-’uilz- 
ganą Nemuno juostų! “Ne- 
munas-Nemunas... koks šiandie

pradeda gyventi sąmoningai 
eidami savo pareigas.

Nemanau čia prieš skaity
tojus pasirodyt: optimistu, bet 
podraug turiu pasakyti, knd 
mes, lietuviai, kartais perde
dame savo reikakivimais. žiū
rėdami j visus ir viską ši nta- 
nicčių valstybių tvarkos bei 
orga n i žarijos ak i m is - p rogra- 
um.

lėliai butų pravartu atsi
minti, kad klaidų ten 
mn, kur nbelnni nieko 
ma, gi lx*dirbmit net 
čiausį darlij, kartais 
ko apsirikimai. Imkite ka ‘ir 
tokį pavyzdį: zmogiis su šei
myna kerta įkaitęs rugius, kol 
nenuvargsta, nes laikas* jam 
brau gus-skubi na, lalnndėlei
tik atsisėda pailsėti, <> vintai 
ir nelemta minutytė—jį net va 
saros vėjalis sukausto... mirs 
rytojus jam brangus, kaip va
karykštė diena, bet jis nebe- 
sikelia iš lovos: liga apgaubia 
jį mirties aky d u n... kiek y TU 
tokių atsitikimų gyvenimo, 
kad po kelių-keliolikos dienų 
deda jį graban ’..

Bevartydamas Amerikos lie
tuvių spaudų, radau vieną ai
tri] nusiskundimą, kad Lietu
vos paskolos dalykas jk? 
“Knuno maištui!” pablogė
jęs... Nustebau ir laužiau gnl 
vų, kodėl tnip mes tebesamo 
lankstus, kad galėtum mio 
merkti akis sunkesnėse bnn- 
dymo valandose!

Manau neapsiriksiu paša-

AR TUMINAI?vardu, tuom tarpu tas viskas 
išeina tiktai “gvoltu” išsirin
kusių save vardu.

Sakys jie, kur čia ta ‘‘na- 
gaika? Kaip, kur socijalistai 
jn vartoj** Apie “nagnitą” 
socijalistų vartotą, jau šiek 
tiek liudija Lietuva, o da dau
giau Rusija.

Lietuvoje prieš rinkimus į 
Seimą visokio plauko socija
listai baugino žmones rinkėjus, 

kąd’ aocijalizmui įvykus negali k««l bus revoliucija, bus krau-
... j0 praliejimas, jei Ims renka

mi krik, demokratai, o ne so- 
cijal-deinokratai. Žmonės vie
nok neišsigando. (Nora neku- 
rie gal būt ir iš baimės ImiI- 
savo už socijalistns). Išrinko, 
kas jiems tiko. Ir štai bando
ma įvykdinti grasinimai. Skel
biamas vi satinas streikas, bet 
jis nepasiseka. Žmonės, mat,, gražus, kaip traukia mus šir-

’ į kurią Banką Perkelti Savo Taupinamus 
Pinigus nuo Pirmos Dienos Liepos m.

nmlaro- 
netJaro- 
pnprns- 
pasiLai

Metropolitan Statė Bank
2201 W. 22nd St., kampas Leavitt

būti proletarijato diktatūros. 
Kaip ji, girdi, gali būti, knd 

Sgocijalikmas yra geriausias ir 
-pilniausias tikros demokrati- 
’jos išreiškėjns, o demokratiš
koje valstybėje žmonės renka 
valdžią, tat kokia čia gali Imti 
diktatūra! r

Je, je. Sorijalistų teorijoje 
puikiai nupiešta demokratija, j

v J,

KODĖL?
užtat kad jis yra Stiprus ir Pirmutinis Lietuviu Valstijinis Bankas 
Amerikoj Po Valstijos Priežiūra
užtai kad čionai nuošimtis yra priskailomas už kiekvieną mėnesi— 
užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal.

Tas Bankas yra jum parankiausis užtat kad jis yra* atdaras 
nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare. Utarninkais ir Subatomis iki 9 
vai. vakare.

Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime Jusu pi
nigus su nuošimčiais kad ir iš kitų miestų be jokio Jums vargo.

puikiai nupiepta aemoi^ratija, i
da puikiau lygybė, liuosybė*-\ftn np . p#riro-

'* • piėlKilhoji Kčkę

ikita. Teorija socijalistams, 
ltai tinklas, tai kilpos kurinis 
Įjie gaudo sau šalininkų, o jm 
Įskui kaip reikia praktikoje 
Laidrodyti, tada jie turi pari- 
|eisininiŲ. * kml žmonės prie 
{yvenimo sulyg soeijnlizmo da 
lepnaugv. todėl gražiųjų tėo- 
iją reikia da atidėti į Šalį, o 
Taktikoje pavergti “nepri- 
ugusius” prie sorijalizmo 
mones ir juosius prislėgti sa- 
o nuožmia letena. Neišmanė- 
tai. kurie tiki saldiems soci
alistų žodeliams. Daug kar 
ybių prisieina jiems ragauti 
šliauš.
Demokratiškoje valstybėje, 
kin turėtų būti socijalistiš- 
\ valstybė, žmonės renka 

ą. Tai tiesa. Taip turėtų

Ar šitas atsitikimas neliu
dija, kad sorijalistams rūpėjo 
užvesti savo diktatūrą! Ar jie 
elgėsi ir elgiasi sulyg Lietu
vos žmonių noro!

O Rusija! Tegu tenai ]>a- 
bandytų -liaudis rinkti valdžią, 
kokia jai patinka, lai tuojaus 
iškiltų oran šimtai ir kristų į 
duobes tūkstančiai. Tuojaus 
kartuvės ir knlipkos parodytų, 
ką reikia rinkti j valdžią.

Koki žmonės rinko Trockį, 
Leniną ir įvairius komisarus. 
Kns Lietuvoje rinko Kapsuką 
ir kitus, kurie įsikraustę į 
Lietuvą pradėjo šeimininkau
ti, visiškai žmonių nesiklausda
mi, o jei kurie drįso užklaus
ti, tiems atsakymą nešė ku- 
lipka, kartuvės, arba kalėji
mas. Ar tai ne diktatūros ap
sireiškimas!

Bolševikai ir soči jai-demo
kratai gana gerai mato, kad 
ju Lietuvoje žmonės nepagei
dauja, o jie smelkiasi visiems 
vadovauti, įsakinėti, tvarkyti 
Ar čia ne yra noras diktato- 
riauti T

Aiškus dalykas, kad yra. 
Taigi reikštą apsižiūrėti lietu
viams, kad vietoje Rusijos bu- 

negavus naujų,

Bet žmonės gali rinkti liuo- 
i, kaip jiems patinka, ir ga- 
rinkti po iškelta ant jų nu-

“nagaikn.’r Ir tai .vis 
žmonių rinkimas. Ir prie 

ro rinko į Dūmą žmonės, 
t ar galima buvo vadinti tai 

okratiškais rinkiniais. Tai 
o parodija. Taip lygiai pa- 

odija išeina ir prie soeijalis- 
iškos tvarkos, žmonės renka, 
et po ••nagnika.” Ir išrink- vusių carų, 
eji skaito save “žmonių gal būt da niekesnių, 
rinktais,*' daro visų žmonių j V. K.

dis su .srauniąja vilnimi pir-
\.j <, f. i* : ,1*1ITIJJ H • Uiril hpnhMH, <•

vagone, lig migloje, tam«u ]ui- 
sidaro, nes kiekvienas Kpte- 
prilimpa prie lango stiklų...

Nemažesniu žingsniu už Ne
muno bangų drama Lietuvoje 
pirmyn, kų aiškiai gnlinm pa
matyti dabar Kaune, kur su
sispietė, nelygu ant bičių avi
lyje visos šalies judėjimo cen
tras. Štai, rodosi vakar čia bu
vęs, o vienok matai daugelyje 
vietų žėrinčius saulutės spin
duliais pavienius gyvenimo 
krislelius. Man teko pavažiuo
ti nuo Eitkūnų jier Kauną-' kęs, kad gj venime esama dr.u 
Šiaulius-Mažeikius-Skuodą lig J gyla-s įvairių pavojų-prieti- 
Darbėnų... žodžių stoka, kadikių, bet, rodosi, net ir dnkta- 
butų galima viską atpasakoti: r~: ------- 1-------------- * —’**••'
kiek pernai metais, dar sna- stipriausius 
lio mėnesyj buvo netvarkos, kad užkirtus kelią didesniam 
nobodus, keblus, susisiek irias ir liaisesninm priešui, o ir.es 
Lietuvoje, tiek dabar pamatai to nenorime atsiminti, priesiu- 
patobulinimų, tvarkos, junti gai-nuleidžiume duosnių rm: 
nepaprastą džiaugsmą! . ką, dar net gerai nednsiklan• 

Mūšų kareiviai daugumoje. sę, kas, kur ir kaip atsitiko, 
buvo apiplyšę, ruvargę. nėra-! Jeigu musų šalies bei lni«ė 
mus, o dabar savo akimis ne- vės priešai ir mokėjo sunate
galėjau atsigerėti, tiesiog di- doti saviems ’ikslams lietu ių 
džiavomės visi, lygindami mu- prislėgtą ūpų Knuno avintd- 
siškę kariuomenę su latvių “pa ra, tai bent dahnr pasirodyti 
vargeliais.”

Važinėdamas po Uteno* n- 
pygardą, daugelyje vietų ir 
valdiškose ir visuomeniškose 
organizacijose galima buvo tik 
džiaugtis, kad ir mūsiškiai jnu
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mETnuruLiTAii STATĖ BAiiK
2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
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SERGĖKITE SAVO AKIS. Taupykite

rni suvartoja luonivt pn.’ni3 
v ai s tos-nu odų s.

pravartu, kad Tėvynės meilė 
i nepaiso nieko, kad auka jnc 
gerovei brangesnė už tui tą. 
kad tiems-tai broliams ka p 
tik ir reikia tiesti rankų su 

(Seka ant 4 pusi.)
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SlMPin UNJVERSM.

5n>otonoa gerai pritaikinu akiniai 
bua palengvinimu dėl Ju»ų aklų. 
Kuomet tų kenti nuo galvo* akau- 
dėjlmo. kuomet raldf-a llcjaal | kru 
r*. Kuomet akaital ar aluv« nr )«- 
lai.' ta! tuomet jrra lenklaa, kad 
raikla Juma akinių. Mano H matų 
patjrrtmaa priduos Jum* gerlaual* 
patarnavimų ui prieinam* kaina 
net taip lamai net Iki IS.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

1801 8. Ashland Av. Chicago 
Kgzainlnnn sutrlklama*' dykai.

Kampo* lS-to* gatvė*.
S-£Jaa lubos viri Plati'o aptlekos.

Knmhari* 14. 1&, 1«. IT tr IS 
Tėmyklte | mnno paralU*- 

, Palindo*: nuo 7 vai. Ilryto Ik! • 
vaL vakare. PasadėlUla. Saredo- 
mla Ir PotnyCiomla.

Piningus:
Perknnt visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir Lt. pas

P. KVORKA & SONS
1549 51-53 W. Chicago. Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščin.

Telefono* Monror 2500
Krautuvo atdara Seredoml* tr 

Potnyčlomla Iki * vai. vakaro. Kitais 
vakarais Iki >0 vakaro.

X

Po r airiui n*utmlrtk. kad g«rtao- 
■liui vabrta* tavo akllvlu! yra EATO- 
N7C. PraAallna vi*ue Drvniruuiui 
euvlriklnlmo, o t** raukia, kad rei
kia pamėginti nona- Parduodama 
po. vistu aptlekortna. ~

“UŽTRAUKSIM NAUJį GIESMĘ, BROLIAI
(Neva feljetonėlis).

Kiek kartų man teko ina- 
i Lietuvos jaunimą, sutar

tinai Žengiant Kauno gatvė-- 
ini*. tiek kartų ypatingą jaus
lią kūrenau savo viduje, no- 
i ėdamas į dainos garsus įpili- 

mvo pažiūrų žiu|>snclin*, ku
liais f.f tik malūrtu, bet taū- 

usia-svarhu esti pasidalinti 
su draugAis-vienminčiai*.

Imsime todėl nuo pat pinno- 
žodžio tos, nemarios, gaivi- 
nčios sielą dainelės...

' * Užtrauksim”, susibūrę ra-
i Jan,

t

n

skaudą, o liemato giedrų dan 
gų, nusagstytą pasiaukavusių 
už laisvę žvaigždelėmis-var- 
dais...
Toliau*, posmus dėdami, mes 

sakomės “broliais” esą vie
nos, brangesnė? už gyveninio 
trumpų kelionę Tėvynės-mo- 
tutes vaikai*, kurie amžinai 
surišti mot inoR-auklėt o jo j ry 
šiais, suburti ir užburti gyvy
bė# pradu... Ir taip, mes esa
me broliais visi, nors laikas 
ir vietos atstoto a mus hutų 
nusmelkusi į pasvietį.

Kam-gi iš Jūsų," Gėlieji 
Skaitytojai, neteko gyvenime1 
išgirsti žodelio “brolis ”, ku- 
ris-gi nejautė tuomet savo 
krutinėję virpančios džiaugs- 
mu širdies bangavimo, a r! m 
kam ji nesnsopė jo tada, l.adn 
buvote priversti nugirsti skau
desnę žinutę dėl savųjų, bro
lių ar sesučių likimo!

Vienai tik valandėlei atsi
traukę nuo kasdienių rūpes
čių vargų, skriekimo «ddo» 
sparnais per banguojantį vra 
denyną ir kalnynu* į tą
lę, kurioje minėti dainos gar
sai kasdieną po tiek-jau

tmiimiiiiiiimiiiiitimimiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinL

SALUTARA BITERlI
imKimiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiimi imiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiii J

ir kitas musu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
Amerikoje. 100 Aptiekų yra musu agentais.
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Tas liudija, knd žmonės supranta gerų v<*rtę • 
musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.

Mes išdirbom savo Laboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti.

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi- 
so pasaulio pargalientų.

Reikale rašykite mums:

Salutaras Chem. Orug Co
PROF. J^BALTRENAS.

1707 So. Halsted Str. Chicago, IIL

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Alkroipinmn nt.vda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mtiKU Bendrovės kur Kutraite gauti 10% už tnupimunus pinin
gus.

Pnbnigojo šio nirto jnuKtj Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienns narys pnsinnndoja. Suairinkiinni ataibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vnl. vaknrv iki 9:00 vai. vakaro, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Anbum Avė.

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast.
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.

uždainuosim, sumezgę 
tėvynės meilės jausmu kruti
nės, gal i ligai-d rusi m prabyla
mo plačiame aplink regy pil- 

launio pasirįžimo atgarsiu,
kurį išnešios aidas po visur 
Lietuvon kaimus ir miškiiR, 
prikeln-pa/auiiiis iunkaus be 
kleetančius tojyny pumpurė
lius, atgaivįs-įskieps gyvybei 
tyškančią srovę... Tnip, mes 

ilsime dvasia nugVinu £< 
dulkių, nes mus galinga- 

i* garsas praskambės naujo,? 
esybės Šypsena. “Užtrauk dm 
naujų ne tų, kų lig
šiol bedainavome pakrikę, dan
gaus j lav? negu į Tėvynės 
OŪij atsižvelgdami, bet ių .sparnai* nuo mažmožių ir oni- 
g i esmę, kurioje ryškiai klėsta kių, parymokime, it mėn-Jis 
saulėtos ateities rytas, miri ežero veijjužėly, valandėlę, inn- 
eugvba užmiršti aamenę uco nau bus pravartu Šį-tą nug.rs-

P. S. Ant pareikalavimo pasiųritne visą suhimj ų 
žolių, šakny ir visų liekuTatų.

uiiimiiiiiiiimimiimiiiiumiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimTiiHr

šale-

__ .wi kur
tų liūliuoja erdvėse. Ir ten' 
tai, ]iaki)ę augščiau d vas ’ o t,

nmiimiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiinmimiiiiiP 
• P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 8. Halsted St., Chicago, IIL 

Kurie gaunate pav«ik*lu* i* Uatuvo* 
n**Udallo<tainl perdarykite daugiam* arba 
dldebua Mea perimame eenue vaOaron-.e 
dideliu*. Sudedam aat vieno II Milų ekir- *a»*—— ...

pri*Trauktame pamlkslu* 
BalayfJoa, rucigoae, vaaeUJoer. 
I>* vieni u* ir U. Darba atliek* tn e kuogo- 
rUnau. Pbone Drorar

mimumntUHiMimu»u.»iniimwininiiiiiiiiiiiii»:!:iiiiiiiiiiiiiniiii

A STATĖ BANK

1112 West 35th Street
Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Paned., Seredos ir Subatos vak.

Atsimink—Si Stipri Saugi 
Valstybine Banka moka nuo 
šimtj nuo Liepos 1mos ant visy Taupinamy 
Depozitų Įdėly prieš Liepos 15ta diena.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio. Šif- 

kartes parduodame 
ant visų linijų.
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“UŽTRAUKIM NAUJA GIE
SME, BROLIAI”....

(Pabaiga nuo 3 pusi.), 

pilniausiu pasitikėjimu, nes, 
kitaip elgdamies, nes patys 
save ir juos žudytumėme.

Grjždamas prie tos pačios 
dainelės garsų, aš drąsiai 
šiandie keliu h'ilsą, nes musų 
šalis dalmr atsistojo viešu
moj: jnu Seimų mes šušitikė- 
mc, iŠ visų Lietuvos pih-atei- 
sių piliečių bui sudaryta val
džia, valdvmosi forma, kons
titucija. žodžiu, mes ineinmm* 
j “naujos” gadynės erų.

Gal kas pamanytų, kad Sei
mas visas ncdntcklių spragas 
užkimš vienu, gnliiįgai-sutat li
nu balsu, todėl čia-tai ir krei
piu ypatingų atvdą tų, kurie 
dar neužmiršo Lietuvos jia- 
dangės, knd mes jokiu budu 
negalime kitais tik pasitikėti 
ir laukti paramos, — teatmena 
Idekvicnas, kad k? ’ ’ 
skolins tuomet, kuomet sau 
galės išsemti krašto turtus, 
o tuo pačiu atimtų musų tur
tų.

Kam-gi dar šiandie b?butų 
paslaptimi, kad krašto gero
vei, bei turtų taupymui yrn 
šimtus kartų naudingesnė sa- 
vytarpė (tarp valdžios ir pi
liečių) sutartina parama — 
paskoln!

Jeigu, pvz., Vokietijai Lutų 
reikėję gauti šimtus milijar
dų užsieniuose, tai aišku su 
vaime, jie ir metalus nebūtų 
tesėję lėšų milžiniškoms karo 
išlaidoms padengti, kuomet 
valdžių rėmė brastas, jie ko
vojo net keturis metus!..

Be tiesioginių musų jiarei- 
gų, kaipo Lietuvos piliečių, ar 
bent Tėvynės mylėtojų, mes 
dar turėtume draug priminiu 
ti apie paramų tų visuomenės 
organizacijų-draugijų, kurios 
šiuo metu ytin yra mums brau 
gios, politiškai svarbias.

Jeigu Jus, amerikiečiai, bū
tumėte nedėję aukų, nejiirkę 
paskolos bonų, nerėmę m.įsų 
draugijų medžiagiškai, aišku-- 
mes visi būtumėme* šiandie 
jiarlindę svetimų-išnaudotoju 
kišenėn, o tuo tarpu Lietuva 
neturi nei vieno cento, kurj 
butų skolinusi krušto turtą 
užstatydama.

Sutartys su Anglija dėl li
nų, sėmenų, miškų yru juk tik 
koncesija, kuri duoda angliuos 
pirmenybės pirkti musų krašto 
turtų, o ne koks užstatas.

Suprantama ir tai, kad 
anglams daugiau pažadėta, 
nes jie pirmiausia Lietuvos 
reikalais susįdomnvo, nors ir 
tokioje formoje, kaip kad pri
pažinimas neprikhiusoinyliės 
“de facto.”

Aišku, jei Francija butų ne
palaikiusi lenkų okupacijos 
Lietuvoje, jeigu butų norėjusi 
gauti suu Lietuvoje kokių pri
vilegijų, butų gavusi.

Manau ir mums lubai butų
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pravartu i* pn«imnkvti |--nmctp tarp oavęs net *TO,OOi

taktikos: imkime kiekvienų 
reikalą svarstymui be karš- 
čiavimosi, šaltai; rinkime ži
nias, taupykime dvasią, tik, 
susimildami, nešaukime visa 
kakarine, nes priešas slankio
ja aplinkui visur ir kursto 
mus rionus prieš kitus.

Gal kas mano: “Ot, kad aš 
bučiau ministerių, tai viskas 
eitų kitaip!”. Nesiginčysiu. 
Pasakysiu tik, kad du rusu, 
tarpusavy . kalliėdaniu, taip 
galvojo: “Jei oš bučiau caru, 
tai lašinius valgyčiau, bryzų 
ant bryzo uždėjęs ”, tuo tar
pu antras manė: “Jei man tok 
tų tos laimės, tai. brač, s5 ba
lus mirkyčiau degute, tiesiog 
statinėn įlipęs.” Taip-taip. 
rodos puodą nulipvti niekai, o 
<k lt<> ne kiekvienas iš musų lai 
čia-pat padarytų... Valstybės 
kurinio darbas yra daugeliu 
atžvilgių sunkesnis, svarbes
nis. rimtesnis, todėl nieko ne
galimu puuursu slebukiu, vis
kas vystosi Įimnnžu. priešin
gai, daugiau reiktų pakelti 
sunkenybių.

Dnr kartų kreipdama.! visų 
mintis prie sutartinės dainos, 
norėčiau tik palinkėti jums 
visiems ir Lietuvos Seimui, 
kad kiekviename kūrybos ujr- 
l»e mes visados butume surišti 
tėvynės ir brolybės meilės ry
šiais.

Kur nieko nepadaro 
pergalė, kaipo laikinas 
ras, ten meilė paima 
nors kažin kokios 
gadintų, uore spiegei žudytų, 
nore degintų ugnis, Lat meilė 
sugeba visur rasti spragi): 
vienur-žaizdas užgydo, kitur- 
sutirpdo ledus, tai vėl — užge 
sinti pragaištingų ugnies liep
sną, by tik iš nelaimės atvada
vus.

Gali mums nepatikti partijų 
programai, jų akcijom budai, 
jų nuomonės ar gyvenimas, 
liet musų tai šventa pareiga 
savuosius telkti buriu, kelti

/ • • * • nusilpusius dvasia, žodžiu. — 
Lietuvi, mylėk Lietuvoj lie

tuvį !
“Ilgai miegojo musų žemė, 
ligai jų spaudė svetimi!” 

...liet gana-gi jau, nors kartų 
gana kančių, sukurkime širdy
se amžinosios Romuvos ugnį, 
kad neb'užgestų amžinai!..

P. M—lis.
14-11-1920 ui. 

Roma.

akloji 
paia- 
vi rfrų; 
rūdys

LIET. RAUD. KR. RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS KAMPELIS .

La Šalie. UI.

La Šalie, lll., lietuviai pa
sirodė ištikimais savo |>nža- 
dėjimams. Jiems nuo L. R. 
K. R. Draugijos Centro bu
vo paskirta surinkti $50.00 
sušelpi mui Lietuvos pavargė
lių, bet jie matydami reikalų 
šelpimo savo brolių lietuvių
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kuriuo* ir pasiuntė Centran. 
Ačiū vietiniams lietuviams, 
kurie prisidėjo su auka, ypa
tingai padėka pripuola gurb.
K. Milašiui. Jis surinkime tų 
aukų daugiausia pasidarbavo.

Antra iš eilės tai Milwankee, 
Wis., liet, kolonija. Ji 
savo “quotų” prisiuntė 
kaupu.

Nesusipratimas.
Nelabai senai Lietuvos 

sija Amerikoje jiaskelbė 
rašų aukų, pasiųstų nuo
menkos lietuvių Lietuvos 
Itaudonųjam Kryžiui. Nežino
me kame gludi kaltybė, bet 
tame pranešime, kurį p. Vilei
šis yra gavęs nuo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Kaune, 
visai nėra paminėta auka nuo 
Liet. Raudonojo Kryžiaus Rė 
įnėjų Draugijos (250,000 au
ksinų). esame gavę nuo 
Liet Raudonojo Kryžiaus o- 
ficijalį pram-šimų, kurio nu 
meris buvo 313, gi Liet. Mi
sija gavusi irgi dokumentų 
nuo tos pačios organizacijos, 
tų pačių metų No. 317, (sa
vaitė vėliau). Reiškia, musų 
aukos pasiųstos Lietuvos Rau
donų jam Kryžiui kur-nors y- 
ra užkliuvę, ar jos užkliuvo 
Kaune, raštinėje Liet. Raudo
nojo Kryžiaus, ar jos užkliu
vo kur kitur tVashingto- 
ne T Lauksime paaiškinimų 
nuo Lietuvos Misijos Washin- 
gtone.

Rengiatės prie Seimo.
Kiekvienas L R. K. R. D. 

nurys žino, kad šiemet viri
nančios o r gamta c i jo s seimas 
bus Waterbury, Conn., pabai
goje rugpjūčio mėnesio. Taigi 
reikėtų jau rupinties su įne
šimais seimui. Kiekvieno sky
riaus yra priedermė prisiųsti 
seimui savo nutarimus, page
rinimus musų organizacijoje. 
Vėliau paskelbėme ir dieną 
ir vietų seimui.

Visais L. R. K. R. D. reika
lais kreipkitės pas:

L.
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Parvažiavus Lietuvon
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Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai.
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežuta. Piningus iŠ šios 
o$ gante gauti ant Jnetrncno pa raliavimo? ne joIųo TauKimo.

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ V1ST1EK JAUSIESI 

KAIP NAMIE. ATĖJUS I

Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne? 
Ar taupai pinigus de) keliones? 
Jeigu ne, tai pradėk tuojau.

Nepergenni Hartfordo laik
raštyje skaičiau, kad Connec. 
tieuto valstija jau rengiasi už
daryti pusę kalėjimų. Dabar 
ten randasi turbūt 12 kalėji
mų. tai pasiliks tik 6. Vos tik 
pusė metų praslinko nuo lai
ko. kada prasidėjo prohibiei- 
jos dėsniai reikti, o jau tiek 1 
kriminalų sumažėjo. Tai kiek 
valstijai atsieina per metus už 
laikymas iešių kalėjimų, tiek 
ji gali sunaudoti nubaudimui 
prasižengėlių prohibicijos dė
sniui.

Tūlas Vaterburyo advoka
tas nesenai yra išsireiškęs, jei 
prohibiciją pasiliks nnt visa- | 
don, tai jaunieji advokatai, i 
kurie dabar mokinasi, neturė
sią darbo, o turėsią mokytis 
kito amato, nes su pradžia 
veikimo prohibicijos jų dar
bas einąs kasdien mažyn. Tū
las Neir Yorko gydytojas pra
neša, kad didžiose ligoninėse 
flilmhrtHItv ligonio vtreiMm* fan 
d Lk tokai sumažėjo. Pridek prie 
to prieglaudų reikalo sumažė
jimų, chirurgų darbus susiuvi
nėjimo per girtybę, pramuštų 
galvų, tai vištide valdžia tu
rės mažiau nuostolių, o su 
laiku ir tie nuostoliai kas me
tas eis mjuyn. Jei kas parei
kalautų dtaeijų, (ai pristaty
siu kitąkart, nes šį straipsnį 
rašau kelionėje.

Su pagarba,
Kun. P. Saurusaitis.
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ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakau 
čių progų pralobti
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Peoples Stock Yards Statė Bank
kamp. 47 gatve ir Ashland Avė.

4

R. K. R. Draugija.
222 So. 9th Street 

Brooklyn, N. Y.

AUDIATUR AT ALTERA
PARB.

Nore, kaip mošų vyskupas, 
taip ir aš pritariu prohibici- 
jai, tiktai in extrema necess- 
itate, kad butų galima kuo
met nore įtikinti visą žmoni
ją pilnąja hipivybe, Ui pro- 
hibicija savaime taptų nereika
linga. Tečiaus, nesenai jatė- 
tnijau, jog kai-kurie lietuvių 
laikraščiui, rodo*, kaipo ir la
binu palinkę užtarti šlapiųjai 
pusei, negu sausąjai, nes jiaro- 
do, kiek valdžia turi n'u^to- 
lių areštuodama ir nubauzda- 
ina prasižengėlius prohibicijos 
dėsniui, o visai neparodo tos 
pačios prohibicijos gerosios 
pusės.

PUIKUS PIKNIKAS
----------  Parengta* '----------

Draugystes Saldi. Širdies V. Jėzaus

Ned. Liepos 11d. 1920
Brighton Parko Parapijiniam Darže

44 ir Fairfield Avenue
Pradžia 3 vai. po pietų.
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Kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus ant šio musų puikaus pikniko kur | 
g^^’t^unasnuu iaikQ praieistj prie puikios muzikos. Tad-gi gerbiamjejai nepraleis-.“ 

nes jiaskui gailėsilės. Muzika j» vadovyste lagėlo.
Kviečia visus '• | . v KOMITETAS/- .
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' GENERALIS ELECTRI 
CAL K0NTRAKT0RIUS 

Suvedu drama | namu* tr patai
sau ka* tik reikalinga pri* elek
tra*
PETEB BERNOTĄVIčIUS 
SISl W. sinl PI. Clih-aro, IU. 
Telefoną* C»n*l 41 s?

-------------------------- -----------------X

r.

AR GALI BŪTI GERESNE RANKA?
BANKAS 

ant kampo 
47tos ir Ashland Avė

Chicago

)

| Įi ■ ■ .11*— ....................-...............K

Dr. M. Stupnicki 
3107 8o. Morgu otreet 

cHorcaoo, h&oiod 
Tvtatesa Tarta M*s

ValMdoa: — ■ Ud 1> M mo: 
i po plotų tk: i rak. tirtUio- 
ml* nuo 1 Iki I vai. vakar*.

M.. ■ ------------- --------- --

1583 W. 47th Bt. ir Ashland Av.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETIVIS AKTU SPECIALISTAS 

Falaarrtna vta* aktu 
ka* yra 
I aSaam-

Iro o *at*M »»•'«»>• 
•trtaauo-e a«r- 

votumą *k*u**nč>aa 
karinu aki* kreivu* akys 
mo; aottkraa akt* latedam.

i paraOaat:* ma- 
pritalkos! 
pogelbato.

lu4 •>aaa**Iu* mo- 
Ui B vtMaro. Ka
lta plat^

AMERIK08 LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama.: aesilSkea lr UatunSko* 

kalbų, arlLmaClkoa, knyrvedyatėa. M*- 
ncrraf.JoB. typeerrltlns, ptrklybo* tal- 
«hj. But. Valat latortjo*. abelno* tfto- 
rUo*. re-rrafuoa. poli u kine* akono- 
mijo*, pliutyaūa. daiiurakmto.

2>wk1u>u>« MUlidM; sus S mo 
4 VBlMdo* po p4«*<i: vakar*!* nuo • 
IU 10 vaL 
3106 80. Halsted SL, Chicago.

TEISINGOS DRABUŽIU*

KAINOS.
K*lno» kurto* pritink* klakvl*- 

n«n: ki»«a!uL Gvaranluojitna knd 
•uteupiMhn* Jum* 10« iki 
mi kickflMo pirkinio; nakuria 
dalykai maliau naru vbolaaalu 
kalno*

▼yru lr jaunu vaikys* catart 
drabulinl padirbu Mt ulmfcymo 
bat n-itaidaukjl siutai lr ovarko- 
tai «u 'liftailaja ir ba. r« muar 
Ir kitokio atyliau* 
Pamatykite ntuau 
siutu ir ovarkotu 
įso. i:H0. III.
siutai P«,m iki MI. Mėliam vii- 
no* alutM po IM UI MO. Valku 
•lutai Ir ovarkotai M.80 Lr au<*- 
eiau Vyra itllnu |«. lr augliau 
Malino* paarllao* kaliam M.it iki 
IIT.II. sprcijall* nuaOiniUa ųf. aat 
kiakrioaa ptrkmio aiuaCia/no J 
Europa.

;. i / ..
Atdara klakrtoaa diena Iki » 

raj. rakaoo Pūkštomi* -1* vaL Na-

»»».»• iki |«» 
•p*cii»l* eile 

po ||i. 17.19,
ir IIO. Juodi

diliumi* t Urt fa Tel- vakar*. 

S.ęORDON.
: . 1415'So. Halsted Street

• > * • •"*

——............—

- A. PETRATIS S. L FAB1AN

A. PETRATIS & CO., Vedėjai
3249 South Halsted Street Chicago, Illinois

Roulevard 611
Yra plačiai lietuviams žinoma įtaiga savo sęžiniškumu, rupestingumu ir mo* 

kėjimu atlikti savo prideristės.
Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus į Lietuva ir visas kita* svieto da

lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoką grinais pinigais.

Parūpina reikalingas popieras ir PASPO^TUS ir ima až savo patarnavima 
$5.00. Per šita ofisą yra šimtai žmonių išvažiavia

Hiurns atdarąs: nuo 9 ryto iki 6 yoI vakare. Utaniiukois, Ketvergais ir Sttbftto- 
mi* iki 9 vai. vakare. Noiėliomia nuo 9 ry*to iki 3 po pietų.

5O.UU. Cer šita olisa yra šimtai žmonių išvažiavia. /
Parduoda laivokorte* j Lietuva ir visas kitas svieto dali* ant geriausiu laivų 

kompanijų jjei LIEPOJU, Danziga, Francija ir visus kitus portus.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakominga ištaiga ir atlieka 

viską gerai ir greitai.

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—vien* ii diritianiių Chicagoje

.Parduodame oi žumiansią kainų, knr kitur taip negauri. 
Maiinėlit} laiikmiiB drukuoti ir ofiio darbami yra naujau- 
■iua mados. Užlaikom visokiai laikrodžiu*, žiedus, Giubi- 
Din* ir deimantiniu*; gramafonua lieturiDtais rekordais ir 
koncertinių geriausių, srmonikų rnrifkij ir prusiJkų iidir- 
byačių. Balaisikų, gitarų ir smuikų, kukių tik rrdkis. Dir
bame visokiu* ženklus draugystėms, tsiseme laikrodžius ir 
Dnuikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kaziawski
4888 Sa aSHI-AND AVK OHICAGO, K*L.
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PIKN
RENG TAtfAS --—

Chicagos Labdarybės Sąjungos
v.

Bergmans Darže, Rivenide, 1)1.
ĮŽANGA NEBRANGI

J tisų atsilankymas ant šio pikniko atneš dvigubą naudų; vieną,ka<l 
jus gražiai ir dorai luiką praleisite, o antrą, kud tuo pačiu kartu jiaroui- 
site našlaičius, kurio ju«ų paramos Inukin. Apart pikniko bus Žymus kal
bėtojus, kuris jums labai pločiai pu aiškins apie organizaciją.

Nuoširdi i ui kviečia visus Našlaičiai.

39

Nedelioj, Liepos-July 18 d. 1920
■—.'.f. ............— „į—,

Kurie yrn jiaėmę pardavinėti serijas, meldžiami yni jas grąžinti ne 
vėliau kaip 16 Liepus t. y. pėtnyčioje Komitetas.
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LIETUVIAI AMERIKOJE. |

----- ———— ———-------K
Vyčių aeiino, kuria įvyk* rug- 
pj. 23, 24 ir 25 d.

Visas parapijoj darbo apa
ratas pasirodė labai geras. Y- 
rn nomožn nam5x’f»nfn«h« 
uų. 1 puc alebuia name trya 
nenuilstančios Lietuvos duk
terys: p-iės J. Kriviutė, Side- 
vavičiutė ir Gtetantaitė. Savo 
uolumu ir ištverme jos aptu
rės nevystančius vainikus nuo 
Dievo ir Tėvynės.

Kelionė j Worcesten.

Birželio 27 d. Lawrenoo 
jaunimas — Sv. Pranciškaus 
parapijos choras, — po vado
vystė vietinio vargonininko p. 
M. Pauliukaičio, važiavo 
"truku” į VVorcesterį L. D. 
S. surengtoji gegužinėn, o va 
karė dalyvavo išpildyme kon
certo programos. Kelionė ė- 
įnė apie 6 valandas. Argi ne. 
pasišventimas važiuoti taip 
ilgą kelią vargingose sėdynė
se!! Po koncertui tesugrįžo 
4:30 vai. panodėlio rytą. Ui 
poros valandų didžiuma turėjo 
eiti prie darbo...

Mažai dirba.

KANKAKEE. ILL.

Miela mums pranešti skaity
tojams malonią žinią iš šito 
miestelin. Vietinė šv,-Jifhrio 
Djuugiju prn Mnu kvuiikią 
atsiuntė į “Draugą" $500.00 
Lietuvos Laievė* Bonui. Ui 
tokį pa t ri jotišką darbą ėl 
draugija užsipelnė didžio ]>a- 
gvrimo.

Daliar girdėt, kad ir kili 
los kolonijos gyventojai pra 
dės Bonus pirkti.

štai šv. Jurgio Draugijos 
komiteto nariai:

W. licncevičius, A. Parašu 
nskas, J. Kaminskas, A. I’se- 
vi’:us, M. fial*is, J. Krtdikas

luti gyvuoja šv. Jurgio 
Draugija, jo* valdyba ir visi 
nariai!
“Draugo" L. L. Paskol. stot. 

1800 W. 46111 St.
Chicago,

LAWRENCE, MASS.

III.

Įspūdžiai.

Nuo senai laukiau progos 
susipažinti su musų jauniniu^- 
r*, Vyčių — organizacijos lop
šiu. Jaučiau, kad jauninta, 
užliuliuotas tame lopšyje, y- 
ra persiėmęs tnusų bočių y- 
patybt’mis ir kaipo toks visiš
kai yra pasišventęs Dievui ir 
Tėvynei

Vos tik atbilaukius šiun ko 
lonijon ir spėjus užkąsti, tuoj 
gnuuu užklausimą: “nr nenori 
jiamatyti parapijos ūkės! fttai 
nutuuiuhiliuK, parapijonai va 
žiuoja apžiūrėti savo daržo 
vių — nuveža.“

Nieko nelaukęs įsisėdai: į 
didelį veJiimą, kuris talpina 
virš 30 ypatų, ir į trumpą lai 
ką atsidūrėme priemiesti n. 
prie pušinėiio. Ncgaiėjau atsi 
gerėti vieton gražumu! Pakai 
nėlėj parapijonai kas norėjo 
prisisėjo daržovių. Kai n ei i.- 
prisidengęs smulkia žolele ii 
laimi tinkąs žaidimams. Prie 
šono kalnelio suaugęs pušy 
ims, o kiek toliau beržynas. 
Tarp kalnelio ir giraitės pa
statytas namas, tinkąs “pik 

3 nikams.’’ Netoli namo iškastas 
šuliriys. Vanduo šaltas h* aka 
nus, kaipo šaltinėlio. Gi už 
beržyno matėsi prūdas ir Ja
nu: nt iiMižai žmonių plukdėsi. 
“ftis prūdas,” jMtniikino man, 
“ne parapijos. Gera vieta, 
gird, plukdytis... Čia tame 
;‘parke”, suvažiavus L. Vyčių 
delegatams, 22 d. rugp., turė 

gražų pikniką.." Gra
žesnės vietos, iNunaniau sau. 
jok: kolonija ncturL.

ilginu gerėti^ nebegalėjau, 
nes parapijos “trakas” grįžo 
muiio. Tik stebėjaąsi pasiti
kęs paritp. svetainėj nopor*- 
kaitl ingiam* j jaunimo buivi] 
po L. Vyčių vėliava. Žinoma,

l*Mfnrnoju laiku daugelis 
nusiskundžia neturį darlm. 
Kaip greit darbai pagerės— 
nežinia.

Parapijos pikniką*

Liepos 3, 4 ir 5 d. pampi jo- 
nys rengi* savo “parke" pa- 
rapijoK pikniką, idant paitai
kinus pa rupijos bkolą. Klebo
nas gerb. kun. F. A. Viruiau- 
r-KNs i lipinas i naup* bažnyčios 
reikalai*, nes senojuu šventa- 
dieniais žmonės ncilpsta. Kad 
darnai tirai eitų r kad visi 
suprastų šį reikalą; iK-matnid 
HtsiMto.r nauja didžiulė Baž
nyčia.

Jaunimas veikia.
Vyčiai ir vytts lenktyniuoja. 

Ketvirtadienių vakarais tari 
vakarėliu*, vadi n tu. ms “vyčių 
romai”. Vieną syk; programas 
rengiu mergiuon, kitą-gi vai
kinai. B‘. abejo, tL- programni 
yra įvairus ir turiningi.

Daliar visų vy<ru domė at
kreipta į busimąjį L.' Vyčių 

-T . • lK*o^/4*a .---------*4*3* ų A i****tgy*>ų •• •«?•«*<•*•«

TbiA. fAiodą, k&a -i tą, teatrą 
ir L t. Iš savo pusės norėčiau 
priminti idėjos draugams, knd 
surastų budus ir pasistengtą 
atvykti į Hermą. Kiekvienas L. 
Vyčių organizacijų: lopšyj ras 
daug naujų jspm’ž/ų. naudos.

Prasidėjo vasariu.' rn<»kykln. 
Per vakacijas I^iujtiicc pas 
gerb. klch kuo. F. Virniuubkį 
vieši tryt moksle’\ «ai. &ie mo
kina vaikučius. S.Tirbų, kad 
lietuviai pssmaudaui proga ir 
siųstų savo vaik*i>hu* paiuo- 
kosna. . Vytia*

r* GRAND RAPIDS, MICH.

Birželio 24 d. grandrapi-
.liečia) turėjo pragos išgirsti, 
ką Tautps Fondą* yra narei-

vieni, gal, neturėjo laiko at- 
rrti į )>amokns, kili da laukia 
aŽBurmknno, kmi pririrasyti ir kęs.

& prie suruošimo L. Gerb. K, J. Krušim>k»‘, T.
JT^ \ *’» x •*** 'L h”-'

‘ 4."L‘a J ** • «• • . U ’ - . ’ **-'* * •

F. raštininkas, lK>)ankydnnui> 
įeitas lietuvių kolonija*, noa|j. 
lenkė ir Grand Uapids’o.

įžanginę prakalbą pasakė 
gerb. klebonas kun. A. Dėsnis. 
Atsilankiusi* svečias kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmojo kai- 
tsije aiškiai bei faktais priro
dė, jog surinkti per penko- 

(*T* T* 1 o e ' • oUb 1 . I OlblO pUH^UI 
tiksliai buvo sunaudoti.

Antroje kalboje palygino 
Liet. Am. statistiką su uuko- 
mis. Pasirodė, kad penkerią 
metų auką plaukimuose pil
nai mMiitirikH jų skaitlinė da
linant nei po vieną dolierį as
meniui. Ir nenžginnmoji tiesa 
kiekvienam matėsi, jog to 
svarbaus momento bėgyje ra
dosi musų tarpe tokių, kurie 
ir sulūžusių centu neparėmė 
taip prakilnaus ir švento dar
bo. Jo kalba buvo aiški, ma
loni, nieko neužgaunanti. Pu
blika pilnai buvo patenkinta.

Gailu tik, kad vietos lietu
viai taip mužai domės krei
pia j prakalbas. Priežastis gn 
yra tame, kad dabartinio lui- 
ku, aperi pasišventusių žmo
nių, lankosi po kolonijas it 
kiti “kalbėtojai”, kurie po 
svetima priedanga upteržia tą, 
kas visuomenei yra prakilnu 
ir brangu.

Pavyzdžiui imu birželio 15 
d. Tą dieną vietos tautininkui 
pasikvietė tūlą sandnricčii, 
“kalbėtoją.“ kuris kalbėda
mas ftv. Jurgio svetainėje vie
šai drįso, nei fuktais nepriro
dydamas, surasti kalčių ant 
katalikų veikėjų ir juos pur
vais apdrėbti. Tolilieralo tau
škalo kalba dideliai supyki
no grandnipidiočius ir apvilė, 
nes jie eidami į prakalbas ne
sitikėjo to išgirsti.

Grandrapidiečiai! juk lai
kus, jnu laikas, tą visą aiškini 
permatyti. Atėjo laikus rauti 
net iš šaknų tuos, kurie ter
šia, IjegiHliškai bjauroju, ger
btinus musų katalikų veikė
jus, tuos, ktoriv drįsta trenijs 
ti kojomis brangiaurius musą 
jausmus, ardyti musų vieny
bę ir kelti nepvkantą. Pagei
daujama. kad kviesdami kalb<*_ 

tojus rinktirtė* žinomus as
menis.

Gaila, kad ftv. Jurgio ilrau 
gijų savo svetainėje leido taip 
kalbėli.

Kaip esmi pasakęs, jog čio-’ 
nykščiai lietuviai nodnug do
mės j prakalbus kreipiu, rasi, 
visiems bus aišku iš augščiau 
(Niduoto juivyzilžio. Tokiu bu
du ir šiuo kartu nedaug žmo
nių utsi laukė.

Kadangi kaila-tojus, baigda
mas saro kalbą, ragino žino 
nes kiek kas gali imaukoti 
tėvynės lahtti.tiii perėjus ; «»r 
svetainę aukojo:

Kun. A. I)exnis $5 dol., S. 
Prunokevičia 4 dol.

Po 1 dol.: A. Mondrika, AJ 
l>ekešis, P. Lekešia, J. Žale- 
duonis, O. Sležaiiė, S. Bartu- 
škevičia. J. Vaičiūnas. J. Ba- 
nis, J. Akaniavičia, K. Kaš- 
kamdeas, A. Kamera, P. Ra). 
čhiiMMt. P. airuc5inT*HXK, M. 
Jalinskas, J. Staras.

i

Viso surinkta 31 dol.
T. Fondo komitetas taria 

aukotojoms nuoširdžiai ačiū.

Klaidos atitaisymas

Birželio 4 d. kunigo Miro
no prakalbose A. Tulačku au
kojo 4 dol.. “Drauge” buvo 

pažymėtn tik 1 dol.
P. A. L.

REIKALAUJA.

CICERO, ILL.

Cireros Dieninės Vaikų 
glolios (Dav Nuraey) sosirin- 
kiliau* vietoj 5 d. liepom hm> 
panedėlyj, 11 d. liepos, 7:30 
vai. vnknro.

Vienus draugijos delegatas 
klausė manf.-, kode! dalmr 
sustojo vaikų globa ir primi
nė, kad daug yra neaprupin- 
tą našiuičių. Tat šiuo viešai 
pareiškiu, kad Dieninė Vaikų 
globa neima globoti vaikų, ne
turinčią tėvą, šita įstaiga glo- 
liojn tik tnp? vaikus, kurie tu
ri tėvą arba motiną, arba a- 
bu. katrie turi dirbti, o netu
ri prie ko vaikus palikti. Pir
ma našliai arlm našlės mokė
jo po 20n^ dabar mokestis pa
kelta iki 30r.. o ubu tėvu mo
ka po 50c. '*

Kadangi'jrf.’t bart i ni u laiku 
Cievroje truVta namų gyve- 
ainiams, tatju nutarta įsigyti 
nuosavas namas ant pu rupijos 
žemės. Ateinančiame susirin
kime bus išduotas raportas iš 
musų darbuotės, todėl kvie
čiami yra susieiti visų drau
gijų atstovai. Pageidaujama, 
kad kuodmigunnda atsilanky
tų ir tėvai tą vaiką, kurios 
Dien. Vaikų gi oi m glolsija.

Su pagarlm,
Vardu Direktorių,

I. Mikolainis, 
1529 S. 50 Avė.

SIŲSKITE PINIGUS | LIETU
VA PER KAUNO BANKA.
Mea turime )iadari' xuiurti mi 

Lietuviai I'nkybua ir Prutnuiitn 
Bankų Biuiiigj siuntitno rviknlc.

Mes Munt'inmr pintKim Mnr- 
kieuui Gėtėm iii -Lietuvon l’n-ky- 
Imm> ir I*hmii<>ih4 Bsnlcon, Kavnns.

Viršminėts* Bunka* Išsiuntinėja ! 
adrvsantam* į nurodytas Paštas 
įnertai ir užtikrintai — pinigais.

M c* Pnrnpn uline Pssportua, Pn- • 
tarnu u jame a t-otri mine su Taksai*.

-If e»3w^t* ■ ‘• «ai*ivs<ewas*»4K »*«** ««a*» tv* aiiv ,
Imiją į Lk-tavą ir iš Livtu«<« Pa- 
danųnr tam tikras Atfidavitua iki 
išvažiavimo l’nspartu p« r 
ko* atstovą Mižiuujauiotiia 
tuv<« i Amerika.

Darumo visus Irgulišln:* 
nientnr, ) Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teimnna.

Ir 
'lies
mus.

.4 ...

Amcri- 
ii Lle-

Ibikv-

vūair kitai* rcikalni* kreip
imą ličiu* tara* gerai pnžpta-

Z0LP & BARČUS, 
4547 S. Hcrmitage Avė. 

Chicago, m.TeL Yards
9
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I’AIUUntODA

sauja* l-kiy kam Varių narna* -au pu- 
a* akro tom**. U4r* v|Mq firma.

»w*mv aaM**** M r*-
rankutnų I*ur*i4«aa plsial u* <'«•>* 
artai snt lamnv tflysu Alaltoukii* 
tauku po* a*« ištaka;

specia- 
iš re- 
opera-

REZULTATAS— REPU
TACIJA.

.Jeigu gydytojas — 
listas yra pagarsėjus 
zulintu savo padarytų
cijų. tuomet ligonis nesibijo 
pasiduoti jo jieiliui. Jeigu vai
stas, pagarsėja kaipo geriau
sius rezultatus išduodantis tuo 
mcl Jinones jierko. PnsiiJtai- 
t y t žeminus paduotu laiška: 
Springfield, III. kovo 15, 1920 
— Aš turiu rašyti ir padėkoti 
Jums už jūsų vaistų Triners 
Auierican Elixir of Bitter Wi- 
ne. Aš sirgau j>er ilgų laiką, 
liet ačių jūsų vaistams esu 
šiandie sveikas ir visuomet tū
rių butelį jk> rankų reikalui 
priėjus. Mrs. J. Potnik.” Mes 
esame užtikrinti jeigu pamė
ginsite tai be jų niekados ne
busite pHsildausk savo aptio- 
koriaus, o jis tau pristatys 
kiek tik norėsi. — Joseph Tri- 
ner Company, 1333-45 S. Ash- 
luiid Avė., Chicago, 111.

(Apgr.J

IIEIKAIAFJAMF- 
bm'lerlo, kuria salėtų buli manas?- 
rlum—raat'adnrlum. UcL Kooporat* 
vlkkoj Krautuvėj. Turi Kerai nualma- 
njrtl nplo bučemėa ir <ro«emėa bū
ti). Ataltouklle UIAku. reikia kaucija 
ujdittL

JONAS KANC1ER1VS,
413 Nurtli M. Mlnrr-altle, Pa

RETKALTNGT LETBKRTAT I 
dvi labuku darbu. Pastovus 
darbas.

LINK BELT C0. 
39th ir Stewart Avė.

NAMAI ANT PARDAVIMO
Pu r* i duoda l>ix- 
nlavaa nnniM 
puoc muro pum 
jn ėdžio, gvrn* 
dėl Kuliamu, dar 
ir barni yrn jn- 
nic, Inbni gtrn 
viela dri Lietu
vio. Ra n d ori ne
ša ant mėnesio 
$92.00 . Kaina
$6,750.00.

Pursiduisia mūrinis namas 2 
flatus Isiumriite 4 kambarini ne- 
fintas beūmenU*. 4 kambariai ne
toli nuo ftv. Jurgio Bažnyčion. 
Randai neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,H50.00

Parsiduoda gražus mūrinis na- 
tnns 4 fintui pu 6 kuinbariun ga
nia ir vano*. Kandns m4a ant mė
nulio $110.00. Kaina $10,250.00 
jin yra unt W. 66th St ir S. Union 
Avc. laitai gražioj vietoj.

Pnmidnoda biuiiavan medinū nu
mini su»5 flataū. dailiai aptaūy- 
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Raude* nešu ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 jį gulima 
išmainyti ant ąudk*uio įminu nr-

1 Im aut loto gi roj vietoj.

Dideliu bargenna ant Bridgepor
to parsiduoda namas medinū ant
2 tūbą 2 flutūi JM» 4 kaUtbnriUn it 
2 fialai pu 2 kambariu*. Randi**

Į neša per mėnesi $45. Kaina $3,- 
500.00 jū yra dabar tik ii lauko 
numnlavola<i. Viską* geram atovij.

Paraiduodu geras ant 2 lubų 
medinū namas 2 Batai įh> 6 katn- 
liuriita V«nr>, riektfS kirk
vienam kambarij. Ilandim naša 
$40.00 aut tnčncaio, pnmidnoda tik 
už $3,350.00 kas turite nors pen- 
km ainittiK tas jį gulite pirkti, o 
likusius unt tamokeaėio kltįp ran
dą.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas ant 3 lubn labai geroj vie
toj 3 Batai po G kambariu* vanus 
ir ga<ua Rando* ant mėnisio 
$75.00. Pa nuduoda tik ui $7,800.- 
00 įn-pralsiskit taa įtrro* progos 
Bet krripkitėa j 
platesnių žinių.

GEORGE 
Real E rinte.
Insurance, Foreign Eichange 

and 8teamship Tiekėte.
3402 S. Halsted St. Chicago.

Tel Yards 5379

mano ofisą

PETKUS.
Loans

dėl

&

r.lRSUH ODA
aaliunu Ir du namai turi būt par
duoti trumpu laiku, ut pigių preke 
itMavta aparvvuioi vMmJ.
►aviniuką*

4*33 MarvbDHd Av*.

i

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

ir

Parašė
Vystanti Sakelė 

Kaina 15c.

V.-iT:n1ėTi'. nnp'-r.’
lengvas sulošti, gražaus 
rinito turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:

R KAI. ENTATE SAI.ESMAN
. 2‘llnų arba vu«ę laiko. M ūma reikia 
vy.-ų. «»rų duiblulukų ir gurų agi
tatorių niuaų kompanijoj, kuri prasi
dėjo. Moa loma padrctno ir pakelsi
me Iki *10.000 alaoa j metua.

JAVAItAS nnd JOHK’KOK 
Kili floor—Ilk N. I-a Kall.-Str.

A»e.

BARGENA8.
Ant pardavimo lotas TSalSS unt Oak 
J’ark Avė.. Ilur-ilotUi Hirtiland. psr- 
(įduodu per (aviniuku
JOHN FIZIKĖM

4311 Nu. Rnmlln Avc.
Telefoną* Irvlnj; *043

PAItSlDIODA.
Haradoakulykla (Itarlior Skopi tln- 
tuvtų apo'vcntoj kolonijoj. prieSaa* 
U* pardavimo aavtnlnkaa olna ) ki
tų "blui|” AtalAaukltc:

<1. K. I.AKVK.
334 W. Haltlnvorv M.

Ibitllmorr. *r«i.

I’ARMDl ODA
modlnla narna*. 3 pagjvcniuių. ra
mento iMtiamonlaa vanoa. piua e- 
lektru. Farelduoda purtai nra «an- 
Rinkas itvaJUuoja | kilų mlcatel)

AtsIAauklte nedalioj nuo lt r>te 
Iki 7 vaare.
40M> Am-Imt Avc.

prie (Ya*for<1 (40) .Avc.

AKT PUIDAVI.Ul»
I anrSėlų murini* namu 4 flųtų au 
dvlęm Krautuvėm, au kamtrarlala ui- 
pakatyj mirdernllkaa Parai d u oda u> 
lahal prlalnama kaina.

1727 -3
Kai įninka*.

17M U . 31 Str.

RAKGEN.U* 
tmralduoda murini* narna* pinai 
kampo, rrallo] tirtoj Elektra, 
no*, telefonu ir ra ra 411 u* <1ri 3 
tomoblllų. Tu samu atneto i 
l>eIrtų. Kainuoja tiktai tH.eOO.OO 
■U Rlnlirų nereikia JneOtl. ra J Ima 
laukti.

Ateikite ypatllkal pu ritu lyti. 
•<M>l So. lionorr str. (tilt-arn. 
Tel. Pnr-jH-,1 I424.

I ant 
v»- 
ai>- 

Kent 
I vi-

pa-

I’AHMIH ODA 
labui Rimai I lubų uujl/lo medini* 
iuuim. *'pag)-v. ; p<> 4 kambariu* 
1 paryv 
i metus.

>«a« i»o.

? luimburiil, ran-toa 4(S.OO 
Prekė lik *3.000 00 prlv 

Sa. įninka* ant Sm flom. 
l'nlot. Aro.

PIGIAI IK GERAI.
Parduodam tr t lalnom namu*. lo

tus, farmu Ir visokiu* bltotus. I*u 
m u. Kalima gauti riaukiu padrinki- 
mų.

AtsiBsukito pas:
A. GRIGAS « OO.

Hilu. HaUlod st-. (Itfeacu. IU.

GERA Minei 
l’araldųod*: buėųrnė. gro-
oarn* ir gn*nimui namo* Oriui »p- 
gyranioj vietoj lietuvių tr lenkų.

PrleSaatla pardavimo auvininka* 
raliuoja IUrtuvon Dol platMMų tl- 
tUų uulauckilc kreiptu Šiuo *4r«*u.

V. J. l.ATVKNAK.
<11 JJnmta Av*. Rorkfonl. IU.

ANT PAftn AVIMO
puiki tr ereli Grnaorn* Ir Saida inlų 
Krautuve. Puikioj rtoto). Lietuvių 
Ir Lanku ap«yv*su>j. Blanla Udirb- 
ta* rvr i mrt«»

K.1Z. VENCKtk.
<3*3 Ha Ava.

“DRAUGAS" PUBL. CO.
1800 W. 46th Str.

Chicago, DI
..............................................................................-.11

ANT FAHDAVr.MO.
f I* ture* tr atock'aa. AtalAuukltc: 

J. G. SEREIKAS.
• 33M l'mrrnld

PaleAkau Jono Ducha vlėla ua. pa*, 
kutintu lalkuirrvano Phlladelphlo. 
Pcnna. jo acauo Ir tvorrru syvana 
IlciaoK.iloj. Uctuvojo. Jla puta arba 
ku apie J| tinot prancdkltv:

s. cmcuacn,
30* Cardonl Avc., . .iiotrolt. Mich.

HEIKAI.IXG.AS
Kepėjas, (Vakar) dirbti prio antro* 
rankos gera mok esti, staliaukite: 
C. WITKOWSKY,

3330 W. 53 Mr.

Toltphona: Y*rd» *4*1

(Tilc«ų>-o, HL

Turtu patyri tas 
moterių Ura**; ru- 
pcatlnjral prltlu- 
riu llconę ir kudl- 
k) laiko Ilona.

AIUŠERKA 
A. SHUSHO

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja SM metai 

on*n« 314* No. Mnmn St.
Kertė 33-n> bU Ouctao, Uk

RPECIJALISTAS 
Mot*ri*ki), Vyrliku, tulpei chn>- 

nlUcŲ Ūmi-
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki * po plotų, auo • Ud * valan
da vakar*.
Nadėlioml* duo » Iki 2 po piet. 

TalaTona* Tard* C»7
K------------------------------------------ ---------------------------H

X'

DR. CHARLES SEGAL
P<-rt,eiė nata olloa po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpecUUli>ta« dMovų, motery tr vy- 
nj Ilgu.

Valaųdoa nuo 10 Iki 13 l*rylo: nao 
3 Iki t po pietų: nuo 1 Iki f:*0 
rak oru Ncdėllomla 10 Iki I.

Telefonai Dmd -S*0

X

I

advokatas
Oflui DldmP-Mjj:

29 South La Šalie Street |
Kamhart* MM

TrL Omtrul «3»0 S___________I
Vakarais, 812 W. 33 St J

TrL TnrO* IMI

fliiiiiiiiiiiiiiiiiitmnmmniiiiitiimmimi

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dabar jrre p»t*4renlua Ir *KM»- 
lorno* «*\o*unv>* Įloturių. k*n<A am- 
ji Ja koaear-.iBĄ Ir augliai r*gba«a- 
d a ojam* kaišo cOTiaMla kjkwtM 
padurta Purtoayt*** Val-0\-** A- 
nmrlka Moa l*a jarupirti
aapMo arba tomo toaa

ž>aUV**lao*'bre« brrvA
fiacaa dokai

6E0RGI & ViTH UUSIG CO.„j:
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~DRAUGAS Mtadierūs, liepos 10 1930
--------------j.tjul .1 .r . ■ - sa. i .1 .===
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DIDŽIULIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
rmR l Švento Jurgio Parapijos Chicago, lllinois PIKNYKAS

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 m.
BERGMAN’S DARŽE Riverside, lllinois

Kaip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai ir daugybe kaimynų, nes ten bus kaip kas metą visokių valgiu, šiltu ir šaltu. Rengėjos sako kad bus labai pigus ir gardus, nes mus geri 
parapijoms biznieriai sudovanejo daugybes valgiu — Patartina važiuojant į pikniką iš namų valgių ne gėrimu nesivežti. Apie gėrimus ką-gi ir besakyti bus {vairiausiu saldžiu, karčių ir rakščių. 
Bus tikro lietuviško aluko su suruku.

Muzika bus puikiausia — įvairių įvairiausiu žaislų. Bus tai nepaprastas piknykelis, bet kaip kas meta taip ir šiais metais. Milžiniškas Lietuvos Kermošius — kur žmones susivažiuoja iš 
kelių parapijų — pavaišina viens kitą-pasikalba pasilinksmina ir vakare linksmučiai gryžta namo. Taip buvo pernai bus taip dar gražiau šįmet. Visi kaip vienas j Šv. Jurgio Parapijos Pikniką.

ĮŽANGA TIK 25c. YPATAI. Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. KORONERIO TEISĖJAS 

PAGYRĖ POLICMONĄ.

3E= E •fr •: lt:

i/1 CHICAGOJE

t

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

t

IŠ TOWN OF LAKE

r

šeštadienis, liepos 10 d., 
šv. Septyni Broliai kentėtojai.

Sekmadienis, liepos 11 d., 
šv. Pijus I.

Pirmadienis, liepos 12 d., 
šv. Jotas Gvalbertas vien.

SPECIJALIS GELEŽIN 
KELIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Jvyks Chicagoje liepos 19.

šešiolikos geležinkelių dar
bininkų organizacijų geneni- 
lūti viršininkai turės Chicago- 
je s)w*eijnlį susirinkimą liepos 
19 d. Nes kaip ant rytojaus, 
liepos 20 d . geležinkelių dar- 
lm taryta yrn pažadėjusi po- 
skelbti savu nuosprendį, kur* 
palies didesnes darbininkams 
užmokestis,

Tad geležinkclioėini nori iž 
kidno prisirengti sutikti tų 
nuosprendį savo aptarimais.

Kuomet Įiadidinlii užmokės 
tis taryta bu., paskelbta, ma
tyt, tas klausimas bus pnve<- 
tatt nubalsuoti visiems darbi, 
n'nk.'.tttb. Patys darbininkai 
tai> savo žodį, kaip jie su t i n-“ 
|rn |4r lidmtų užmokestį.

Ta* k-ausimas vrn didelės 
reikšmės. Nes nuo darbininkų 
ntsinešiinn prigulės tolesnis 
veikioms ant visų geležinke
lių.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Tautos Fondo .*11 skyrius 
; laikys pusmetinį susirinkimą 

lieĮMis 11 d., I vai. po pietų 
pHFJlpijtiivj* iiioklklte* 3 kltm 
I airyje.

Bkyrln narius kviečiame su- 
1 ririnkti, nes yra svarstymui 

daug svarbių dalykų.
.Paskui Ims posėdi*. L. R. K. 

s^selMMR 
r.varbių

Kurių 
prušome
(tlnuujinti. 
ir tuos, kurie iki šiol dar prie 
L. R. K. rėmėjų nepriklausė. 
Reikia, kad kožnas vienos 
tnĮitų Lietuvos rėmėju.

Veldyba.

A*aija ***** ****<*^V
klnUbinių.
pnsilmigė mokestis, 
kitame susirinkimo 

K vii^inine ateiti

* rcTAATIA s rttlJOMO

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

RUL UTATC- INI JRANCR , 

European American Bureau 
•nraata Coutu, p>,«vw* L,<vok»ri«,

• NOTAMIJLBAb
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Tasai nušovė atkaklu plėšiką.

Koronerio prisiek tįsioji tei
sėjui padarė pagirinto nuosjt- 
rendj policiiumui Fogartv iš 
Kast Cbi<*ago avė. policijos 
iiitovndos.
Tas poliemonas nušovė plėši

ką James Mulenhy, kurs su 
kitais buvo užpuolęs apiplė
šimo tikslais bilijardinę po 
mint. 944 Nu. We||s gat. Tuo 
mėlti bilijardinėj Imvo jianii- 
nėtas polictmmas.

Dar ir pirm to tą pačių die
ną poliemonas Fogartv buvo 
pasižymėjęs. Jis tą dieną (tai 
Imvo praeitą pirmadienį) bu
vo liuobas nuo tarnybos.

Iš ryto jis Imvo nuėjęs j 
Onk gal. ežero jNikraštį, kur 
yra viešoji mntidimuisi vieta.

Tenai dvi merginos atėjo 
tiuuidyt ies. Poliemonas jas 
perštėjo neiti ežeran, nes 
žvras baisiai buvo neramus.

Merginos nepaklausė. Inė- 
jusins ežeran pngav(l vilnys ir- 
jos jau negalėjo pasiekti kra
što. . .

Jas išgelbėjo Fogartv su ki
tu žmogum.

Tą pačią dievą va kart* jis 
Buvo nuėjęs į bilijaidinę. Kiek 
palniikiis ūiėjo trys plėšikai 
ir sušuko pakelti mukus. / 
Fogartv išsi Irti u kęs .revolverį ( 

| takiojo vieną plėšiką, 
tu du paliego.

Birželio 7 d. L. Vyčių 
kuopa -turėjo susirinkimą, ku
riame iškelta ir gvildenta kr- 
lėtas naujų tmmnnytitų.

Nutarta ant greitųjų įrengti 
šeitnininį išvažiavimų birželio 
11 <1. toje pačioje vietoje, kur 
šiuosmel apskritys turėjo me
tinį išvažiavimą. Baigiant su
sirinkimą atsilankė iš 36 kuo- 
|m»s sv<*čiai jip. I. Sakalauskas 
ir J. Mickeliunas taidraift tų
dviejų kuopų reikalais. Jiedu 
buvo iki pabnigos ir juiskui 
dalyvavo žaidimuose. " <

Beje, šitame susirinkime 
ktiojion įsirašė naujas narys 
p. J. Juraška. Jis yra uolus 
darbuotojas įvairiuose prn 
kilniuose suirtaiiynuiose.

Korespondentus.

su nauju j

Idmtr metu •n-lrrn dnrhnvoo ir. I 
kaip sakė, Kai-kurtuos daini
ninkus ir daininkes užaugino. 
Iš jo kaltas galima buvo su
prasti, knd su dideliu gailes
čiu skyrėsi su choru. Baigda
mas kalta visiems choristams 
linkėjo geriausių |>asckmių ir 
Is-ndrai darbuoti 
vargonininku.

Programa užbaigt n tautiniu 
himnu.

Vakarėlio įrengimu daugiau
sia pnsidnrtavn p. J. Rama
nauskas, ji-lė M. (Iurinskaitė; 
ttomaža darbo pridėjo taip-gi 
ir šeimininkės p-lės E. Šlekiu- 
lė, K. Gnruckaitė.'ir O. Kaz- į 
hinskaitė.

Dalyvavę vakarėlyj išsinešė i 
įspūdžius. •

Skrajūnėlis. ■
gerus

ŽINOTINA.

K i-

MIESTAS PASKĘS SKO 
LOS’!.

Šiandie jau trykšta 
$1,600.000.

Itakelbtn, knd šiandie mies
tas turi už $l,(kM),(MJ() įvairių 
sąskaitų ir neturimu 
antis apmokėti.

Ligi melų pntaigos 
t:ib rieks nnižinusitt 6 
•itin dolieriu.

pinigų I

defici- 
milijo

GAZAUNIŲ DARBININKAI 
LAIMĖJO REIKALIVIMUS.

3/dJO gazaunių tlarbininkų 
žadėjo pakelti streiką. Tečiau- 
kompanija sulaikė streiką iš
pildydama tlarbininkų rvika-, 
(avimus.

Darbininkai laimėjo A va
landų* darbo dienoje vieloj 10 
i ataudų ir 10 nuoš. dattgmn Į 
.vniok t-sties.

Nestebėtina, jei kompanija 
varosi už angšteenę kainą su- 
vartujamui guzui.

IŠ BRIDGEPORTO.

Liepmt 1 d. “Kanklių” cho
ras įrengė šeiininiiiį vakarėlį 
nv. Jurgio parap. eVet. tikslu 
pagerbti vargonininką p. B. 
Janušauską, kuris js-r 15 metų 
ėi $ darlutvoa Bažnyčiai ir tė
vynei ir kuris dabar pasitrau
kė i*'vargonininkystės. Vaka
rėlis buvo ku tam tikra pro
grama, susidedančia iš prakal
bų ir dainų. Vakaro vcdėjuin 
buvo p. A. BudriK.

Po skanios vakarienės pra
sidėjo programa. Pirmutinę 
prakalbų |iasakė kldsmas. kun. 
M. Krunąs. .Jis p. .Jnniiėaus- 
luti reiškė Įiudėkos žodžius už 
taip ilgą dartavimąsi šioje pa
rapijoj ir sudėjo širdingus 
linkėjimus visuose jo ateities 
ilnrbtiose. Paskui gražias p rak. 
pasakė kun. J. Svirskns, kult. 
V. \*ilkutnitis. Clcvelnndo, ()- 
Ino lietuvių Av. Jurgio para
pijos kletanas, ir kiti.

Klasišką muzikos šmotelį 
i ant pijanti išpildė p-lė I’ot-I 
kititė.

Stilo gražiai dainavo ••Kan
klių“ choro narini, p-lė M. L. 
(iurinskaitė ir p. J. Rama
nauskas.

Duetus padainavo: plės 
Jovaišiutė su O. Mikniute 
p-lc M. L. (iurinskaitė su 
Ramanausku.

Baigiant programą tapo 
teiktos p. Janušauskui dova
nos: viena nuo klebono kun. 
Krušo, antra nuo “Kanklių“ 
choro. P-iai Janušauskienei 
“Kanklių” choras įteikė bu 
kičų gyvų gėlių.

Ant galo dideliai susijaudi
nęs prabilo j savo bendradar 
bitu (cho ris les ir choristus) ir 
p. Janušauskas, kuris per tiek

Lietuviai mėsininkai (bu
re riai), tėniyknę lietuviškus 
aikrašėius.Naująs sumanynms 
kyla dėl jūsų ir*Visų gerovės 
— darbdavių ir samdininkų.

J. M. S.

PRANEŠIMAI.
IŠ BRIDGEPORTO.

Žinotina S. L. R. K. A. 
kuopos nariams

Šiuomi valdyba skelbia, jog pri- 
puolanti* "kuOjMis ROsirinkirnnK ne- 
dilioj, liepos 11 d. tajm atidėtas 
į netlėlią. liepos 18 d. Priežastis 
atidėjimo yrn mintų parapijou piK- 
nikaa. kad nei vieno neatitraukti 
»0o pasilinksminimo dienon.

15

Kuopos valdyba.

Tautos Fondo 39 akyj., prie ftr. 
Kryžiaus purat>ij<iKfmiunrfiniM ku- 
Kirinkimu* turėjo įvykti nedelioj, 
liepos 4 d.. 4 vai. jh> pietų. Bet 
neatailankiuN nu ritmu ir ii valdv 
Imm atėjuN tik nariam, huhi-
rinkitunM negalėjo jvykti.

I'žtat viri ateikit j ėį mMtiriuki- 
itHĮ, kuria turi njuiirai įvykti u- 
i n minko vakari*, liepos 13 d., 7 
valandų, Šv. Krvžiaua parapijos 
svetainėje, prie 46 ir .Wood gat
vių.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

PIKNIKAS!
Nedelioj, Liepos 11 d., 1920

NATIONAL GROVE, - - - Riverside, III.

«

E f 
i =
=
=
i

Pradžia 10:00 vai. iš ryto. įžanga 25c. Ypatai.

= 
= = 
f 
= j

I>ar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vcl W<stsaidMSai gamina taktines. Bot lek- 
g tinių šimrt bys keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys. stovėt raa- 
= dona* Kirui keriu. Išliandykit visi < 'liiragieėiai savo jiegaa ir meikatna. Pažiūrėkit, ar risi, kurie 
E daug averiate, priversite atraikerį ••giedot.*’ ištinote taipgi Wcstsnidiečių namų darbo skanių gė- 
E rimų ir patys nuspręsite katra šeimininkė p&g.unina garduuiius yra verta dovanos?

Piknike bus isličinuui siuvamos mažiuos ir auksinio laikrodėlio. Bus munka ir šokiai.

| Visi, tad j Aušros Vartų Parapijos Pikniką. Visi j National Grove (Daržą). Riverside, 
= Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui.
i ; Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. S-
= - * 
titittntitmiiittmnimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHHiiiiiuiHitimiitt rmimminimiimmmmniiimunuiimiuiiimimiimiiiiuniiii

E

IB■
1
■
I■
■1■■

kuriat tiktai prmUlota buvo rtanlntHS. kelta* pa
jau PAPAI t £ SITAICTI Hr S BAMBOM KAUKS. 
I.IKTIVA Jau prtalalnml n-trullarial atlmantanto

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Pirmieji Siuntiniai Pinigu I Lietuvą Jau Pristatomi

VOKiKTUOS I'IMOC SII .VT1MO FIKMOM. |w r
-io-li uinitru- I 1.IETTVU. mtitn« pranriu,. kntl J<»~ 
ir knd »lo rdrtntau |<rl«ly-tl Ir Mtlalkfll l’I.MU.M | 
| vkų

žinii, tnc* prant-iatiM- SAVO (JKllHIAMlRMS
Ita-lŲMŲ pilnio, Ir rrnKIUKAM, KAD Mt’sę RANKA. kai{x> VntatyMnr Etatą t lu Hanka. dd jo-roo’-» 
NU KTl'JV *r SAVO HIliZMO, <W->> Ir <ta«ta 'Hm pa Motųta*. kad piaical Indy kuoerrfcHattaial Urturvn 
pii-tnu-ml |r AIMTAI M CM MlwrMV JA*’ GAVO KVITAS Ifi IJETVVOK.

— J VISAS DALU UKTUVOS PIKIGAI Pilis TATOM1. — SlųnkHr tuoj kol dar brauta kursaa 
Alarkli, Prr muM, lituko salima pa-lynU plalcua I Idciutm arba Voktatljo* Hankun aut taupymo, kur 
moknma S—’— ,

UNIVERSAL STATĖ BANK
3252 So. Halsted Str. Chicago, IIL

I 
į

rago a ve. ir 74 gm., So. dii-1 
- cagoje.

Po suvažinėjimo žmogaus j 
į automobilistas važiavimą pa i 
greitino ir pražuvo.

Šiandie ieškomas kaip vė
jas laukuose.

mnn’ą, 42 motų, 7110 Grcen- 
wopd avė.

Tns įvyko ant kampo Clii- i

■
R

■

■ ■L
■

■

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Klr-tt ItalkrtKlrlIii Gold mirti pMukMialtj 
B^antniiMHl aut SO m«-U| IStoorha 10<o 
-Mtar".

7 Jewel Elgin ........ $ 18.75 
15 Jewd Elgin...................$22.50
17JewelElgin................. ‘

I

A. F. Metrikis, pirm.

Chicago, III.
LAIŠKAS Iš LIETUVO8.

j-

E. 
ir 
J.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ IR PAS 
PRŪDO.

Nežinoma* sotomohilin** m. 
žįuojantis žmogus suvažinėjo 
ir nužudė It'illiainą Fronc-

$25.00

Nuo Domicėlės Buividaitės 
iŠ TelAių upskr., Plungės mies
telio, Kazimierų Buividų. Laiš
kas randasi pas V. F. Andrulį.■ 
2041 So. Ruble St. Chicago. 
m. ‘

iiiiiitiiitiiitimnmiihihitiiiiiimiitiiiim e
Dang žmonių kreipėsi j ‘‘Drau

go” knygyną, norėdami gauti j- 
vairių “Guispadinių-Virėjų” arba 
n iik i a ui sakant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygų turima Ji 
vadinami :

“VALGIU GAMINIMAS
Jom karna be apdarų .... $1.35 

mi apdarais..............................$1.50
Taippat turime kita labai gra

žių didžiai naudingų knygų:

“MEILĖS GALYBĖ
Kaliui au apdarau ............... 73c.
Kaina be apdarų   45c.

Užsakymus Siųskite šiuo adresu
KVA. ••ui nugas rutu. w. 

1800 W. 46 Str., Chicago. UI

14 K. grino aukso EI 
Laikrodėliai 17 Jewel 
............ ..  $35.00

Taičiu dldallr poaickrrtmaA dritnaaltalu. aukim tr 
rluitMIų. I^votarv. taketv. vuolkp. aplik*. kllublnlų 

Kaltui pUtoate'- kaip kitur.
P. K. BRUCHAS 

3321 So. Halstcd St.

aukso Elgin
1 nuo 

iki $85.00 
paaukauotV Im>- 
ilndij......... .
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