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Bolševikai Lenkų 
. Okupuoto] Lietuvoj 

, — i =U 

Lenkai Of icijaliai Pripažino 
ietuvą x 

Pagelbon Prieš Bolševikus 
Saukiasi Lietuvius 

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ PERSIJON. 

Londonas, liepos 10. — Lai 
kraitis Daily Mail padėjo de 
peša iš Teherano, kad bolševi 
kai išnaujo ima briauties Per 
sijon. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE-

OlinAvi 

SUSEKTĄ LENKŲ SUO
KALBIS PEIEŠ LIETUVĄ. 

L Keturi bolševikų karės lai- JJetuvtfs Atstovybė gavo iš 
Kauno nuo p. Balučio sekan 

Vilniuje tarp Lenky Pakilusi Pasiauba; 
Žada Apleisti Varsavą 

LENKAI PRIPAŽINO 
LIETUVĄ. 

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

LENKAI BĖGA IŠ VIL 
NIAUS. 

LENKAI STOVI UŽ LAIS 
VĖS TAIKĄ. 

BERLYNAS, liepos 10. — 
Laikraščiui Vossische "^itung 
depešoje iŠ TiLžė3 saL^-a, jog 
po žiaurių mūšių bolševikai 
sulaužė šiaurinį lenkų frontą 
ir keliose vietose persimetė per 
upes Bereziną ir Dauguvą. 

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

VARSA VA, liepos 10. — 
Užrubežinių reikalų raštinė 
paskelbė, kad lenkų vyriau
sybė pasiuntusi notą talkinin
kų konferencijon mieste Spa. 

Notpje pareiškiama, jog 
Lenkija šiandie, taip kaip pir
miau ir visuomet, pasirengu 
si ir nori su savo priešinin
kais padaryti taiką, paremta 
tautų apsisprendimo princi
pais. 

GALVOJA APLEISTI VAR 
SAVĄ. 

KAIP LENKAI ATSISVEI 
KINS SU VILNIUM. 

Bolševikų spėkos briaujasi 
ant Lvovo. 

vai atplaukę į Persijos uostą 
Meshed-I-Ser (Kaspijos jū
rėse) ip išsodinę kariuomenę. 

Tuo tarpu Paryžiuje gauta 
žinių, jog bolševikai išsodinti 
kariuomenę keliuose Persijos 
uostuose. 

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

čią kablegramą: 
4 * Vakar gautas oficijalis 

lenkų pripažinimas de fackto 
Lietuvos valdžios. 

NEPABAIGTA SU VIENU, 
YRA KITAS. 

Pakeliama kova prieš persis
kyrimus. 

New York, liepos 11. — Suv. 
Valstijų gyventojai dar neap
sidžiaugė su 18-uoju "amend-
mentu" (priedu) šalies kons
titucijoje. Tuo "arneudmentu" 
įvesta svaigalų profiibieija. 
v Dar. nepatvirtintas 19-asis 

"amendmentas,', kuriuo bus 
sulyginta moterų teisės su1 vy-

VOKIEČIAI PASIŽADĖJO 
IŠPILDYTI TALKININKŲ 

REIKALIVIMUS 

Sumažins jie skaitlių savo ka
riuomenės. 

44 Raipo pasekme surastų 
dokumentų, kompromituojan
čių Lenkijos vyriausybę, ir 
rodančių platų suokalbį prieš 
Lietuvos valstybę Kaune, šian
die yra padaryta eilė areštų. 
Yra -suimta svarbių vadų 
plačios organizacijos Lietuvo
je. Apie tolimesnį vystymąsi 
pranešim.'' 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje ptr M. J. Vinikas. 

Varšava, liepos l0>— Bušų 
bolševikų kariuomenė liepos 8 
d. sulaužė kairįjį lenkų fron
to sparną .ir persimetė per 
Dauguvą su tikslu užlieti Lie
tuvą ir savo fronto fcalu at
siremti į rytinę Prūsiją. 

Kiek vra žinoma, bolševi-
kai nereikalauja užlieti Lie
tuvos. Nes jie to negali pa
daryti. Lietuva turi save 
stiprią armiją. Bei bolševi
kai užlieja tas Liejtuvos te
ritorijas, kurias turi okupa
vę lenkai. Lenkams tad pri
sieina apleisti Vilnių ir ki
tus Lietuvos miestus. 
Sulig oficijalio lenkų štabo 

pranešimo, bolševikai prieš 
GOPENHAGEN, liepos 10.— j lenkus panaudoja stiprias spė-

Pasak laikraščio Berlinske kas. Pavartojama pėstininkai 

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

KVIEČIA PAGELBON LIE 
TUVIUS. 

Tidende korespondento iš Kau raitarija artilerija, lakūnų 

Spa, Belgija, liepos 10. — 
Vokietijos delegatai konferen
cijoje su talkininkais vakar 
pasirašė p 0 talkininkų reika
lavimu, kad paskirtu laikotar
piu. Vokietija bus nuginkluo
ta. . 

Vokiečiai delegatai tą pada
rė protestuodami. Pirm to, jie 
buvo susfciešę su Berlyno val
džia. Kas talkininkai pagru-
mojoTKad jei reikalavimas ne
bus išpildytas,, talkininkų ar
mijos okupuosiančios naujas 
dalis Vokietijos. 

VokiečiT) protestas buvo 
parengtas tuo, kad talkininkai 
del Vokietijos nenusiginklavi-
mo neturi teisės užimti naujų 
teritorijų. Nes Versailleso tai-
gos sutartyj aiškiai pasakyta, 
kad talkininkai gali užimti 
naujas teritorijas tik tame at
sitikime, jei Vokietija neišpil
do sąlygų, paliečiančių karės 
atlyginimą, bet ne kitas ko
kias sąlygas. 

Bet talkininkai nieko neda
rė iš protesto. Ir privertė vo
kiečius pasirašyti. 

LIETUVIAI NETURI SAN 
TIKIU SU VOKIEČIAIS. 

rų teisėmis šalies politikoje: 
Kad tuo tarpu sugalvota 

jau 20-asis "amendmentas." 
Sis atkreipiamas prieš vedu
sių porų persiskyrimus. Nori
ma šalies konstitucijoje padė
ti, kad persiskyrimai Ameri
koje yra priešingi konstituci
jai, ty. negalimi ir bausmingi. 

Pastarąjį "amendmentą" 
sugalvojo naujai įsikūrusi 
draugija vardu "Society for 
Upholding the Sanctity oi 
Marriage (palaikyti apsi ve
dimo šventybę); 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo iš Kauno nuo Eltos 
oficijalę kablegramą tokią: 

"Aplinktelegrafinis radio 
pranešimas iš Varšavos liepos 
5; platina žinias, buk lietuviai 
drauge su vokiečiais užpuls 
liepos pabaigoje lenkus. Buk 
lietuviai perka iš vokiečių ka
rininkų daug karo medžiagos 
ir kitas panašias žinias. Tose 
žiniose nėra nei žodžio tiesos/ * 

Liet. Atstovybė Amer. 
per M. J. Vinikas. 

y 

PRIE&BOLŠEVIKINĖ KA
RIUOMENĖ BERDIANSKE. 

— 
Konstantinopolis, liepos 11. 

T— Priešbolševikinės, gen. 
Wrangelio vadovaujamos, ka
riuomenės stiprus būrys išso
dintas Berdjanske, ties Azovo 
jūrėmis. 

« 

GIRDI, NETRŲKSTA ANG 
• 
LIŲ. 
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no, latviai stoję pagelbon len- korpusas ir tankos. 
kams Dvinsko apylinkėse. 

Lenkai, krauslydamiesi iš 
Dvinsko, nesuspėjo pasiimti sa 
vo visos karės medžiagos. Tad 
pakvietė jie latvius pasiimti 
paliekamą medžiagą. 

Anot pranešimų, latvių ka
riuomenė persimetusi per Dau 
guvą ir veikianti Skudze 
lins (?) šone. 

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

BYLA 10 UNGARŲ KOMU 
NISTŲ. 

Budapeštas,* liepos 11. — 
Čia prasidėjo byla dešimties 
ungarų komunistų, katrie te-
riojo miestą diktatoriaujant 
čia komunistui Belą Kun. 

Lenkai su didžiausia despe
racija mėgina sulaikyti briau-
jančiuosius bolševikus. Bet 
neturima 'reikalingų spėkų. 

Bolševikai eina ant Lvovo. 

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

Paėmęs jis tvirtovę Rovno 
nesulaikomai maršuoja ant 
Lvovo. Nuo Lvovo ligį Var
šavos yra apie 180 mailių. 

Įvairaus luomo ir pašauki
mo lenkai pakilę ginti savo 
tėvynę nuo bolševikų. Atsilie
pia į rekrutavimo raštines vy
rai ir moterys. Įvairios orga
nizacijos visais būriais eina 
kareiviauti. 

Aukos iš visų pusių plau
kia valstybės iždan. Duoda 

Londonas, liepos 11. — Pa
vojingai serga admirolas lor
das Fisher, buvęs admiralite
to viršininkas. 

pinigų organizacijos, bankos, 
įstaigos ir pavieniai žmonės. 

Viena banką šalies reika
lams indavė milijoną markių. 
Visoj Lenkijoj negirdėtas su
judimas. 

Haller organizuoja liuosnorius 
Gen. Joseph Haller, kurs 

vadovavo lenkų-amerikonų 
spėkoms Prancūzijoje, auto
rizuotas organizuoti lenkus 
liuosnorius. Norima sudaryti 
stiprią iš liuosnorra armiją. 

Bolševikai paėmė naują 
miestą. 

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

Staro-Konstantinov yra a-
pie už 40 mailių nuo Galicijos 
rubežių, priešais Tarnopolį. 

Lenkai be jokio sulaikymo 
stumiami ant Sarny ir Kove-
lio. 

Washington, liepos 10. . 
American Wholesale Coal 
Ass'n vyriausias direktorius 
Cusning praneša, kad su angį. 
šaliai nesama pavojaus. Sako 
jis, anglių yra užtektinai ir 
bus. Tik pati vyriausybė 
skleidžianti baimingas žinias. 

Matyt, Cushing turi anglių 
užtektinai. 

UŽ UŽPUOLIMĄ MOTERIS 
KĖS KALĖJIMAS LIGI GY 

W \J U \J trl. U w \J »J 
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Kriminaliam teisme teisė
jas Pam ligi gyvos galvos .ka
lėjimu nubaudė Henry Felho-
fer, 20 metų, kurs gegužės 4 
d. buvo užpuolęs kriminaliais 
tikslais moteriškę Anastasią 

,Hanke jos namuose, 4603 So. 
Cicero ave; 

Felhofer prisipažino esąs 
kaltas. Maldavo teisėjo susi
mylėti. Bet tas nieko negelbė
jo. 

Teisėjas pareiškė, jog to
kios rųšies žmogui negali but 

t p 

susimylėjimo. 

Iš Rytines Siberijos 
KRAUJAS LIEJASI LATA 

KAIS SIBERIJOJE. 

Žmonių gyvybė visai pigi. 

Bet tuo metu Chabarovską 
užėmė japonai. Tuomet sulai
kyta traukinis ant ^pės U-
suri tilto. Visi tie oficierai 
buvo surišti ir sumesti upėn. 

-

Torreon, liepos 11. — Sep
tyni Meksikos armijos lakūnai 
su Farmano biplanu krito iš 
1,900 pėdų augštumos ir 5 iš 
jų žuvo. 

Iš Augustina ligoninės pa
vogta 5 bačkutės alkoholio. 

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

UŽDARYTOS VILNOS 
AUDIMINĖS. 

40,000 DARBININKŲ NETE 
KO DARBO. 

kelinta savaitė žmonės šimtais 
iškeliauja kitur. 

. 
Uždarymo priežastys J**, 

Kompanija aiškinami, jog 
nepatvarkymas geležinkelių 
privertęs* ją uždaryti visa» 
dirbtuves. Nesu sako, geležin-

Kompanija kaltinama dmzia- keliais nebuvo atvežama į au-
pelniavime. 

Boston, Mass., liepos 11.— 
' ' American Woolen' N kompa
nija uždarė visas savo audi-
mines dirbtuves Naujojoj An
glijoj ir New Yorko valsti
joj. Tas padaryta neapribuo-
tam laikui. 

Daugiau kaip 40,000 darbi
ninkų su šeimynomis neteko 
darbo. Darbininkai pradėjo 
Įkraustyties iš įvairių mieste
lių, kur tos audiminės veikė. 

IęfSniesto Lawrence, Mass.. 
didelis žmonių išėjimas. Jau 

dimines žalioji medžiaga ir ne
buvo laiku išvežiojami kompa
nijos pagaminti produktai. 

Taip išaiškina tos kompani
jos prezidentas Wood. f 

Bet svarbiausioji uždarymo 
priežastis, sako jis, yra ta, 
kad teisybės departamentas 
pakėlė prie| kompaniją apkal
tinimą, buk kompanija visas 
laikas didžiapelniaujasį. 

Tasai apkaltinimas padarė 
tai, kad daugelis didelių už
sakymų buvo atšaukta ir kom
panija dėlto panešusi nuosto
lių. 

Vladivostokas, liepos 10. — 
Itytinė Siberija radikalų gai
valų valdoma kraujais. Kur 
nepasisuksi, visur sutinkama 
ti,k. viena mirtis. Taip yra die
nomis ir naktimis. Mirtis siau
čia ne kariuomenių susirė
mimuose. Bet del baisių žmo
gžudysčių, plėšimų, galabini-
nių. Mirtis be skirtumo ski
na kaip vyrus, taip moteris 
ir vaikus. Visur kraujas lie
jasi latakais. 

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

Čia kasdien telegrafų vielo
mis iš Siberijos plotų prane
šama apie daugybes plėšimų 
ir žmogžudysčių. Kai-kurie 
pikti darbai patiriami tuojaųs, 

i keletą valandų. Kiti — po 
elių savaičių arba mėnesių. 

Daugelis jnekuomer. 

Žmogžudysčių siautimas. 
•Rytinėj Sieberijoj neva vei

kia provizijonalė valdžia. Ta 
valdžia, sakoma, atstovanjįa 
didžiumą gyventojų/ Bet vi
sam krašte siaučia žmogžu
džių būriai, kurių svarbiau
sias tikslas paversti krašto 
valdymą. 

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

Provizijonalė valdžia prieš 
tas gaujas negali pavartoti sa-
¥o milicijos ir neskaitlingos 
policijos. Nėra geležinkelių. 
Trųksta ir kitokių susisiekia 
mų. Daugelis'vietų yra visai 
neprieinamų valdžiai. 

Japonų kariuomenė į tokius 
daiktus4 nesimaišo. Japonai 
saugoja tik savuosius reika
lus. 
' Yra čia turtingų rusų, ki-

tuomet gyvenusių Siberijos 
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 
japonai ir šitan klausiman ne
nori maišyties. 
Provizijonalės valdžios darbai 

Rytinės Siberijos provizijo
nalė valdžia pati baisiai susi
tepusi kraujais, ftes jon inei-
na ir radikalų gaivalų. 

Praeitą balandžio mėnesį ta 
valdžia nugalabino 88 gen. 
Kalmikovo divizijos oficierus. 
Tame skaitliuje buvo ir pulk. 
Vraštel. 

Visi tie oficierai buvo su
imti Nikolske ir iš ten trau
kiniu vežami į Chabarovską, 
kur turėjo įvykti jų bylos. 

Kai-kuriems iš jų prieš įme* 
timą upėn dar suskaldyta gal-
vos. 

-
Pranešama, jog Usuri upė ir 

šiandie išmeta ant savG kran
tų šimtais žmQnių lavonus. 
Taigi upėje pragaišinti ne 
vieni oficierai. Bet daugybė 
ir civilių žmonių. 

Taip elgiasi ir kiti. 

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

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

Visomis pusėmis siaučia te
roras, mirtis. 

7 

Iš turtingesniųjų rusų laiš
kais išreikalaujami augšti iš
sipirkimai. Kitaip grumojama 
nužudymais. 

Čia yra tokių pirklių, kat
rie piktadariams išmokėję po 
kelis šimtus tūkstančių dolie-
rių skaitant amerikoniškais 
pinigais. 

Kaltinami japonai. 

Žymi dalis rusų už dabarti
nę padėtį Siberijoje kaltina 
japonus. 

Jie sako, kad jei japonai 
apleistų Siberija, tuomet sus
tiprėtų provizijonalė valdžia 
IF visam krašte pravestų rei
kalingą tvarką. 

* 

Nes ne visiems juk yra ži-
nama, kad japonai trukdo 

jjrovizijonalei valdžiai veiki
mą. Vietomis japonai Nugink
luoja valdžios miliciją, kitur 
palaiko valdaios priešininkų 
gaujas. 

Bet, kiek žinoma, japonai 
noma, kad japonai trukdo 
čia nusprendė ilgiau apsibūti; 
kuomet valdžios milicijos bū
riai vienur-kitur atliko žudy* 
nes japonų. 
' Tokia tai padėtis rytinėj Si-
berijoj. 

Chicagos priemiestyj Wil-
mette tuščias kalėjimas. Nėra 
kalinių. ^ 

Keli plėšikai apiplėšė sa/ 
liūną po num. 323 W. 51 gat. 
Paimta $1,600. 

PINIGŲ KURSAS. ~ 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 licP 
pos 9 d. buvo tokia sulig Mep-
ehants Loan & Truet Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95% 
Lietuvos 100 auksinų 2.68 
Vokietijos 100 markių 2.68 
Lenkijos 100 markių M 
Prancūzijos už 1 dolierį 11 f r. 80 
Šveicarijos ui 1 doliefį 5 fr. 54 
Italijos už 1 dol, 16 1. 50 
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LIKTU VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGO J IR 12SIENYJE: 

Metams « $8.00 
Pusei Metų *.00 

USUV. VAL8T. 
Metams ..-.-.- $6*00 
Pusei Meta S.00 

» 
Prenumerata rfrokasi ižkalno. Lai

kas skaitosi nuo uZsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint pernMii-
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresam. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ner Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugus" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Chicagos Studentai 
ir Religija. 

DRAUGAS 
ifi1. = 

Pirmadienis, liepos 12 19Ž0 pi ir 
mm 
— 

Socijal-DemokraUi Lietuvos Seime. 

Ii Tautos Fondo 
Darbuotės. 

Kunigas J . Dabužis, narys 
Lietuvių Atstovybės Paryžiu
je, primena, kas yra padaryta 
Tautos Fondo pinigais Lietu
vai ant naudos. Gerbiamasis 
atstovybės narys, nebando duo
ti ištisą apyskaitą. J i s tiktai 
minėja vien# darbuotės dale
lę užinteresavusią jį, kaipo 
Lietuvos veikėją Prancūzijoje 
ir šiaip vakarų Europoje. 

Lietuvos vardo kėlimas va
karų Europos tautose ėjo Tau
tos Fondo lėšomis. Jis užlaikė 
Šveicarijos sostinėje Berne 
biurą ' ' Lietuva,' ' kur dirbo 
septyni žmonės. Vieni rinko 
medžiagą ir ją apdirbo, kiti 
skleidė tą visa Europoje pran
cūzų ir vokiečių kalbomis. 
Tautos Fondas apmokėdavo 
telegrafų agentūras, kad pra
neštų žinių apie Lietuvą. Tos^ 
agentūros buvo Šveicarų vai-* 
diškoji, Reuter (angliškoji), 
Havas (prancūziškoji) ir Ste-
i'ani (itališkoji). Tautos Fon
do lėšomis buvo palaikomi lie
tuvių santikiai su Šveicarijos 
laikraščiais. 

Tarp kitų dalykų, kuriuos 
" D r a u g o " skaitytojai žino iš 
tilpusios jame Šveicarijos biu
ro apyskaitos, dar buvo pora 
veikalų išėjusių vėliau. Vieną 
tų veikalų parašė p. Stanis
lovas Šalkauskas vardu: La 
Lituanie. ISon passė, prėsant, 
avenir. Tat reiškia: "Lietu
va, jos praeitis, dabartis, at
eit is/ 'Kitą veikalą parašė dak 
taras Juozapas Ekzet vardu: 
La Lituanie. T. y. Lietuva. 
Šita antroji ^tapo atspausta 
ne vien prancūziškai, bet ir 
vokiškai. Tapo prirengtas 
taip-gi ir angliškas vertimas. 

Tautos Fondas Šveicarijoje 
ir jote kaimynuose skleidė taip
gi mažesnių brošiūrų apie 
Lietuvą. Tam tikslui darbavo
si spaustuvė Atar Gėnevoje. 
Xai spaustuvei už lietuviškus 
spausdinius palengvinusius 
mųs diplomatams uždavinį ir 
pramynusius tėvynės nepri-
gulmybei taką, apmokėjo taip
gi Tautos Fondas. 

Kun. Dabužis sako, kad stab 
dymas kenksmingų p. Gabrio 
veiksnių taip-gi atsėjęs pini
gu. 

Tautos Fondas sudarė Lie
tuvių Komitetą net Ispanijos 
mieste Barcelonoje. To komi
teto sekretorium buvo Komer
cijos Mokyklos profesorius 
Alfonso Mazera. Jis kėlė 
Lietuvos ir lietuvių vardą ls 
panijoje rašinėdamas pats ir 
per kitus savo pažystamus 
į septynis ^ispanų laikraščius. 
Nors pats Mazera gyveno Bar
celonoje, bet straipsnius apie 
Lietuvą talpindavo taip-gi Is
panų sostinės Madrido laik
raščiuose. 

Chicagos mieste yra keturi 
stambus universitetai. Vienas 
labai didelis ir turtingas vse-
dinasi University of Chicago, 
t. y. Chicagos universitetas. 
Kitas vadinasi Loyola Uni
versity, t. y. Loyolos univer
sitetas. Jį veda katalikų vie
nuoliai Jėzuitai. Kadangi tą 
vienuoliją įkūrė Ignacas de 
Loyola, todėl jam ant garbės 
ir universitetas tapo įkurtas. 
Tokiu pačiu būdu pasidarė 
vardas ir trečiojo universite
to, kuris vadinasi De Paul. J i s 
yra taip-gi katalikų vienuolių 
Lazaristų arba Misijonorių 
vedamas. Jų vienuoliją įkūrė 
Vincentas de Paul. Ketvirtasis 
Chicagos universitetas vadina
si North Western University, 
t. y. Šiaur-Vakarių universi
tetas. 

Lietuvos dvarų ekonomai la
bai didžiu eina sakydami esą 
mokintesni už komečius ir tą 
savo mokslą parodo smarkiai 
keikdami, drąsiai paleistuvau
dami, - poną apgaudinėdami, 
kunigus niekindami. Kaikurie 
lietuviai, tik ekonomų "mok
slą" tematę, tiki buk visi mo
kintieji ir mokslus einantieji 
turi būti bedieviai. Tą pažiū
rą palaiko gana stambus skai
čius vaikinų ėjusių rusiškas 
biurokratų mokyklas, kuriose 
katalikystė buvo niekinama 
politikos tikslams. Žymi dalis 
kapitalistams tarnaujančios 
spaudos labai palaiko bedievi-
ją ir tam tikslui taip-gi skel
bia, buk mokslas nesugyvena 
su tikėjimu. * ' 

Chicagos universitetas (U-
niversity of Chicago) nerėjo 
žinoti, kaip tie dalykai yra 
tarp jo studentų. Tam tikslui 
tapo sustatyti tam tikri klau
simų lapai ir išdalinti to uni
versiteto studentams. 2065 
studentų išpįldę lapus atsa
kymais grąžino universitetui. 
Iš tų atsakymų susidaro ga
na akyvų žinių. 

Pirmiausia pasirodė, kad iš 
kiekvienos dešimties studentų 
devyni priklauso prie parapi
jų ir vaikščioja į bažnyčias ne-
rečiau sykio į mėnesį, o vie
nas iš dešimties nepriklauso 
prie parapijos ir į bažnyčią 
nevaikščioja. Devyni iš kiek
vienos dešimties dalyvauja ko
kiose nors pamaldose nors 
kartą į savaitę. Nerečiau vie
no sykio į savaitę nedeldienio 
pamaldose dalyvauja beveik 
pusė studentų, t. y. daugiau 
negu keturi iš kiekvienos de
šimties. 

Daugiau negu du iš dešim
ties eina į nedeldienio pamo
kas nerečiau sykio į mėnes|. 
Tokis pat skaičius dalyvauja 
tikėjiminiuose jaunuomenės su 
rinkimuose nerečiau vieno sy
kio į mėnesį. Daugiau negu 
vienas iš dešimties studentų 
mokina kitus tikėjimo dalykų 
arba yra užsiėmęs kitokiais 
surištais su tikėjimu darbais. 

Tokios yra skaitlinės apie 
tikėjiminį stovį tame univer
sitete, kuriame tikėjimo yra 
mažiausiai. Jei sudėtume visus 
keturis Chicagos universitetu* 
ir pažymėtume apie pusket
virto tūkstančio studentų esan
čių dviejuose šio miesto kata
likiškuose universitetuose, tai 
studentų .tikėjimiškumas butų 
dar aiškesnis. 

Iš to matyti, kaip neteisin
gai taria tie visi, kurie sako, 
buk moksleivija esanti linkusi 
prie bedievybės. Ištiesų toli 
to nėra. 

Chicagos universitetas savo 
studentus klausinėjo ne vien 
apie religiją, bet ir apie kitus 
daigtus. Iš to pasirodė, kad iš 

Tarp asmenų, kurie pasižy
mėjo žiauriais darbais, ken
kiančiais Lietuvos neprigulmy-
bei yra IT p. Plečkaitis. J i s 
daug ir pasekmingai pasidar
bavo, kad Kaune sukiltų tas 
kareivių maištas, kuris neap
sakomai daug blėdies padarė 
Lietuvai i r patiems karei
viams. Tas ponas soeijal-demo-
kratas Plečkaitis dabar yra 
Steigiamojo Seimo narys, nes 
atsirado nemažiau šešių tūks
tančių aklų lietuvių, kurie ne
žinodami už ką balsuoja, bal
savo už p. Plečkaitį. J i s da
bar naudojasi atstovo nepalie-
čiamybės didelėmis teisėmis ir 
gana pasekmingai griauja Lie
tuvos gerovę. 

Darbo nedirba. 

T= 
Baugiau Socijalistų-demokra-

tų nerinkti. 

Bet jisai turi dvyliką drau 
gų, nes socijal-demokratų Lie 
tuvos Kuriamajame Seime y-
ra viso labo trylika. Seimo ko
misijose, kur yra apdirbami 
teisių projektai prieš įnešant 
į pilną apsvarstymą, social
demokratai darbo nedirba. J ie 
tą pasakė žodžiu ir parodė ap-
sėjimu, 

Kamios kritikos naudingai 
parodančios dirbančiųjų klai
das socijal-demokratai taip-gi 
nedaro. Gal jie to nemoka, ne
abejotinai jie to nenori. Viem 
socijal-demokratai Seimo na
riai pasiliko seime, kiti išvą-^ateinantiems artyn bolševi 

Seim&.Žmonės ėmė mintytiybuk 
socijal-demokratų nuomonė 
persimainė, buk jie įgavo pro
to ir sąžinės. Ta mintis buvo 
klaidinga. v 

Prieš Seimui prasidedant 
susiVažiavę į Kaliną atstovai 
ėmė tartis partijos su parti
jomis, kaip Seimo darbas eitų 
gerai ir gražiai. Socijal-de 
mokratai tartis nenorėjo. At
sėjo Seimo pirmininkas rinkti. 
Lenkai ir kiti Lietuvos nepn-
gulmybės priešai visai- nebal
savo Seimo pirmininko rinki
me. Nebalsavo taip-gi ir soci-
jal-demokratai. 

Imdami Algą iš Lietuvos Iž
do Lietuvai Kenkia. 

Tai taip apseina socijal-de-
mokratąi likusieji Kaune ir 
vaikščiojantieji į Seimo posė
džius. Kita išrinktų į Seimą 
socijal-demokratų dalis dabar 
važinėja po Lietuvą ir agituo
ja. Jiems viskas valia, nes jie 
vra Seimo atstovai. Jiems ne-, 
rupi duona užsidirbti, JIOŠ? jie 
iš Lietuvos iždo gauna nlgą. 

Kaikurie socijal-demokratai, 
būdami bolševikų komisarais, 
ir Kauno maišto organizato
riais, šaudė Lietuvos karei
vius, o šiandien, pasinaudoda
mi atstovo teisėmis, dar pasek 
mingiau rengįa Lietuvos lais
vės pragaištį,' rengdami takus 

Siavo į visas šalis su prakalbo
mis. Kaip tik Seimas pradeda 
jnrieiti prie kokios nors sutar
ties, likusieji jame socijakk)-
mokratai pakelia "skubtą pa
klausimą" ir tokiu būdu per
traukia darbą. Kartais jie sa
ko begalo ilgas kalbas, ištęs-
dami svarstymus, vargindami 
norinčius dirbti Seimo narius. 

Kiekvieną Seimo keliamą 
dalyką socijal-demokratai ardo 
trejopai. Vienas soeijil-demo-
kratas prašosi balso prie tvai

kams. 

Gintis Galima Rezoliucijomis. 

Nestebėtina, kad Lietuvoje 
atsirado jos laisvės nedorų 
priešų. Liūdna, kad mųs tė
vynėje atsirado tamsuolių, a-
tidavusių jiems savo balsus. 
Tie nenaudėliai mųs tėvynei 
kenkia ir kenks. Nuo jų rei
kia gintis. Neprotingas butų 
apsigynimas, jei mes panai
kintume arba sumažintume 
savo Seimo atstovų teises. Y-

Mes, Amerikos lietuviai, to
li esame nuo Lietutvos. Te-
nykščių žmonių asmeniniai da
lykai mums nerupi, nei pa rt i-
jinė jų kova mųs neįkaitina. 
Mums rupi tiktai, kad Lietu
va butų laisva ir neprįgulmi il
ga, todėl turime padaryti, kad 
ir socijal-demokratai arba im
tų dirbti tėvynės kūrimo dar
bą, arba grąžintų žmonėms 
savo mandatus. 

. 

Jeigu šešių tūkstančių balsų 
ištenka, kad kas gautų man
datą, tai galima nustatyti ko
kis skaitlius tos pačios apy
gardos rinkėjų yra ganėtinai 
didelis, kad priverstų atstovą 
grąžinti mandatą. 

Turintys gėdos atstoves ir 
pats grąžintų mandatą. Soci
jal-demokratai to nepadarys.' 
Turėsime pakentėti, kol Stei
giamasis Seimas užbaigs savo 
darbus, kol socijal-demokra-
tai neteks mandatų savaime. 
Tada įvyks rinkiniai į nuolati
nį tautos parlamentą. iTei ta
da kas nors savo balsą duo* 
tėvynės darbo trukdytojomis, 
tai pats save išmes iš lietuvių 
tarpo. 

Kaikurie socijal-demokratų 
apmulkinti žmonės rašo į A-
meriką savo giminėms vi lokių 
niekų apie Lietuvos valdžią. 
Atsakant tokiems naudinga y-
ra patarti , kad apsisaugotų 
socijal-demokratų. 

Demokratais jie vad'iiasi, 
' bet nėra. Jug ir lenkų ende-
kai vadinasi " tautiniais^demo-
kratais" . Iš to ir jų vardas N. 
D. (narodowa doi/okradja). 
Nestebėtina, kad lenkų narodo-
\i demokraci ir lietuvių so
cijal-demokratai, patekę į 
Steigiamąjį Seimą; apsėjo vie
naip pirmininką renkant. A-
beji vadinasi demokratais ir 
abeji nori valdyti žmones, bet 
nenori klausyti žmonių vai 
džios. 

ktorius gali imti 50 arba 
100% to 2% visų inei^ų, kaipo 
bausn\ę už neužmofeėjimą ir 
dar gali priedėti $10 bausmės. 

Tokiu būdu, jeigu ypata 
uždirbo $1,000, už 1917 metu* 
ir neužmokėjo taksus, turės 
mokėti 2% tų uždirbtų pini
gų, arba $20, potam 50 a r M 
100% ty. $20. Mes sakome 50 
arba 100%, bet tas priguli nuo 
kolektoriaus, kartais to 50 ar
ba 100%/ nereikalauja. Jeigu 
priverstų mokėti tą 100%, vi
so butų $40 neskaitant $10 
bausmes. 

Negalime aiškinai pilnai ta
ksus nuo ineigų, bet Lietuvių 
Skyrius, Bureau of Foreingn 
Information Service, prie A-
merikos Raudonojo Kryžiaus, 
llOtf Broadway, ' *New York 
City, visuomet apsiims pagel
bėti ypatiškai ar per paštą 
visiems, kurie kreipsis prie jo. 
Biuras ypatingai teikia pa-
gelbą atvažiavusiems į New 
Yorką keliaujant Lietuvon. 
American Red Cross, 
» Lithuanian Section 

1107 BroadVay 
New York City. 

limk Gert Amatą. Už-
diAk $J5 Irf $75 Savaitėj 

Buk kfrpėju. Ki
rpėjai visur rei-
keisujamt. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

M ASTER 8CHOOL 
lf»0 K. State S t r. 

Kampas Lake str. .ant 4tu labą. 
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DR. J. SHM6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgai 
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TAUTOS FONDO 
REIKALAI. 

Pinigai jau priimti. 
— _ 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju , laidotuvėse ko pigiausia, 
Reikale meldžiu a t s i šaukt i , o mano 
darbu busite užgonėdlnti . 
2S14 W. M PI. Chicago, m . 
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bet vis-gi šneka, užima laiką ir 
gaišiną darbe. Kitaa social
demokratas ima priekabių 
ieškoti prie finansinės dalyko 
dalies, ir eia iškelia tikrų ne
sąmonių. 

Taip socijalistai norėjo, kad 
Lietuvos respublika butų be 
prezidento. Tą beprotišką pa
žiūrą socijal-demokratai'rėmė 
tuomi, kad, girdi, prezidento 
alga brangiai atseinanti. Te-
čiaus jie nesirūpino tuomi, 
kad alga trylikos asmenų, sė
dinčių Lietuvos Steigiamajame 
Seime ir ardančių steigimo 
darbą, yra stačiai kenksminga 
Lietuvos piliečiams išlaidą. 
Kol Lietuva neturi socialde
mokrato prezidento, tol ji ne
turi žmogaus imančio algą iš 
Lietuvos iždo. ir sakančio, kad 
jis Lietuvai nedirbs. 

kos. Nors neturi ką p a s a k y t i n a kitas geresnis būdas. Tose 
apygardose, iš kur tapo iš
rinkti socijal-demokratai turi 
susidaryti piliečių-rinkėjų ko
mitetai. Tie gali ir turi orga
nizuoti piliečių-rinkėjų suei
gas ir posėdžius, o tuose po
sėdžiuose tegu padarytų šito
kia rezoliuciją. 

Patyrę, kad iš mųs apskri
čio išrinktas į Seimą (vardas ir 
pavardė) didumą savo laiko 
praleidžia ne Kaune, neprisi-
dėdamas prie naudingo Vals
tybės kūrimo darbo, pareiš
kiame, kad jis neteko mųs pa
sitikėjimo ir reikalaujame, kad 
jis atsisakytų savo vietos Sei
me, arba, kitaip sakant, kad 
grąžintų rinkėjams savo man
datą. 

Lotyniškas žodis mandatum, 
lietuviškai tariamas — mau-
datas, reiškia įgaliojimas. 
Kiekvienas atstovas įgija man
datą, kada tampa neabejotiną, 
jog jis yra išrinktas. Atsto
vas netenka mandato, kuomet 
išsibaigia laikas, kuriam buvo 
išrinktas. Mandatas* grįžta 
rinkėjams atstovui mirus. Rin
kėjai neturi teisės atimti man
dato pirma laiko, bet turi tei
sę išreikšti nedoram atstovui 
savo norą, kad jis mandate 
pats grąžintų rinkėjams. 

-
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Lietuviai ir taksai nuo ineųrų. 
• 

Seimo 

1919 metais, kuomet Lietu 
va ėmė rengti Steigiamojo 
Seimo sušaukimą, tuomet so
cijal-demokratai tą darbą truk 
dė/ir sakė, buk seimo nereiky. 
Visuomenei socijal-demokratų 
nepaisant ir Seimą rengiant 
ištikrųjų, socijal-demokratai 
ėmė visaip agituoti, kad jų 
kuodaugiausiai patektų į t^. 

kiekvienos 10 studentų vyrų 
keturi besimokindami uždar
biauja. Taip pat daro visa tre
čia dalis studenčių. 216 stu
dentų ir 296 studentės uždar
biauja šluodanu aslas ir klo
dami lovas namuose. Gerai, 
kad umver si tetas yra didelia
me mjeste, nes studentai turi 
kur uždarbiauti. Šiaip beveik 
pusė jų nek ie tų eiti mokslus, 
tikrai sakant keturi iš kiekvie
nos' dešimties. 

Busi jo j e studentai besimo
kindami uždarbiauja molyn-
dami kitus jaunounius ų\ wo. 
Amerikoje toe užda,'Lu-> rųšies 
beveik nj ia , nes čimykštės 
mokyklos ^aža i kų užduoda 
išmokti namieje. ŪŽtat Chica-
goje universiteto studentai 
mokina angliškai niunkančius 
ateivius, b̂ < vienas kynas stu
dentas pelnosi duov^ ir moję-į 
slą mokindamas amerikietį 
kynų kalius. 

Atxiranda lietuvių, kurie tu
ri klaidingą nuomonę apie 
"ineigų taksus." K ai-kuri e 
lietuviai m»no, jog lietuviai 
Suvienytose Valstijose visiš
kai paliuosuoti nu 0 mokėjimo 
taksų nuo inei^ų. 

Lietuvis šioje šalyje jeigu 
" ^aps igyvenęs" (non-resi-
derit) ir nevedęs, jeigu neuž
dirba daugiau $1,000 ir neuž
laiko tėvus, tt. paliuosuotas. 
Už suvirs uždirbtus $1,000.00 
jau turi mokėti. Jei* vedęs, 
ir gyvena su savo žmona ir 
vaikais, turi paliuosavinią del 
$2,000.00 ir $200.00 už kiek
vieną vaiką, kurį jis užlaiko. 
Jeigu vedęs ir turi vaikus, tė
vus, ar kitus Lietuvoje, ku
riuos užlaiko ir gali duoti už-
tikriirantį darodymą, joą užlai 
ko,turi teisę $200.00 paliuosa-
vimo už kiekvieną užlaikančią 
ypatą. Tėmykite, jog^ nėra pa-
liuosavimo žmonai, kuri gyve
na šioj šalyj su vyru. 

"Apsigyvenę" (resident) 
lietuviai turi pačias teises su 
amerikiečiais. 

Kiekvienas lietuvis ragin
tas, ypatingai jeigu mano grį
žti Lietuvon, gaut tikrus pa
rodymus nuo savo darbdavio 
ar darbdavių kas link 1917 
metų uždarbio. 

Visi, kurie neužmokėjo už 
1917 metus, arba nuo kurio 
darbdavys nesulaikė dalį al
gos, bus reikalauti prieš iš
važiuosiantį jeig^i mano. va
žiuoti iš Amerikos, 2%vįsų 
ineigų, -nepaisautiU&ip malai 

Tautos Fondo pasiųstieji 
pinigai "Moterų Katalikių 
Sąjungai / ' 'Kaune, jau gauti. 
Žemiau paduodame gautąjį 
padėkos laišką^ nuo L. K. M. 
C. T Kaune , liudijantį, kad 
pasiųstieji Tautos Fondo $5, 
000.00, arba 357.142 markių, 
jau priimti. T. F . Raštinė, 
skelbdama šį padėkos raštą, 
tikisi, kad visi daromi užme
timai kas link pasiuntimo vir-
šminėtos sumos išnyks ir ger
biamos Amerikos lietuvaitės 
rems T. Fondą su padvigu
binta energija. 

Lietuvių Kat. Mot. Dr-jos 
Centro Taryba. 
Kaunas, gegužėm 27 d. 1920. 
Tautos. Fondui Amerikoje. 

Padėka. 
• 

Dideliu dvasios pakėlimu, 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija reiškia giliausios pa
dėkos Tautos Fondui už su
teiktą L. K. M. Draugijai taip 
gausią piniginę pašelpą tokioj 
sunkioj valandoj, kada Euro
pos karo aplinkybės visiškai 
buvo išradę ir sutrukdę jos 
veikimą. 

AČiu Jūsų ištiestai broliškai 
rankai, mes išnaujo galime į-
statyti veikimą į tinkamas vė
žes ir pasekmingai varyti kul
tūros darbą atgimstančios Lie
tuvos-tėvynės gerovei. 

(Pasirašo) 
M. Draug-elytė Galdikienėj 

L. K. M.' Dr. Centro Tarybos 
Pirmininkė. 

O. Stulginskienė, sekretorė 
M. Ruškytė, kasininkė 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gy*y*o9as ir Chirurgai 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

161« W. 47 Str. TfrI. BouI. ftjt 
Valandos: 1 iki 3 po piety. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

/ Res. 2914 W. 4Sr* 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 2*2 

f • • • - • • • • • » m m m » » • • • • m » » » • 
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Telefonas Ik>uk*vard 01M 

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

2221 S. Halsted Str. 
Chicago, UI. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. » 

' * « » » » » • 

m* TeL DroTer 7948 

Dr. C. Z. Veztlis 
LIETUVIS fMEimSTAfl 

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

4712 6 0 . ASHLAND AVENLB 
arti 47-tos Gatves 

; * • • • • • • • • • ! • • • * » • » — ^ » « x ^ » ^ ^ j 
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ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

454* S. WOOD l l l l l — Į 
7M W. IStb 8TRKJET 

MELRO 

L. L. Pa 
sibaigė su 
nuo tos di 
l)onų nuoši 
Lietuvos 
kad L. L. 
ma ir toliai 
tis neišpai 
kvotos,šiuo 
Melrose PJ 
bonai ir te 
jami mueų 
da nėra j 
lankyti ir 
50 doL, ka 
užbaigti si 

Gerbiam 
pranešimu 
liokite diei 
kitės atlik 
t. y. nusid 
Nemanykil 
mas yra s 
ties. Tai 
respublika 
nius, o st 
žmonėms. 

Mūsų st 
vardes ir 
vių, kurie 
kurie ne. 1 
sų kolonij 
moninkų, 
ninku, i r < 
nes bei d 
tikrais lio^ 
ti bonų m 
lis šimtus, 
ti pas sto* 
Stryzneckį 
Melrose ¥ 
ir įmokai 
čia pat ga 
raštinė at 
n u o . I iki 

Pirkusi* 
nus lietui 
me patarr 
pinigų Li» 
kalais. 
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RED. ATSAKYMAI. 
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'wįdirbQ'ir'be. į o k ^ įį rą 
vinių. (ir CufctonYliftase'.kole-; šį i įm, tuo bus geriaiu 

Gerb. kun. Magnus Kazėnui, 
Bepartyviui, S. M-diui, V. Ro-
simui ir kitiems Pittsburgh'o 
atsitikimo dėlei rašiusiems. 
Dovanokite Gerbiamieji, kad 

JŪSŲ raštų netalpinome. Kai
kurie pranešate, jog neteisin
gas yra paskalas, buk kun. 
£>utkaitis vadovavęs konser
vą tyvams, o kun. Kazėnas ra
dikalams. 

" Draugas" aiškiai pasakė, 
kad klysta tie Pittsburgh'o 
dienraščiai, kurie paduoda 
ią \ •• paskalą. AtsitiMnia* 
įvykęs pas jus*27-birželio lne
malonus ••' yra Į jums, l iudįas 

DR. S . NAIKUS 
UBTUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisu fr O/vsnlme net* 

2262 6o. ffelstcifl str. 
Ant Viršaus Universal State 
Valandos nuo 19 Iki 19 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 

Nedėl i o mis nuo 19 iki 8 
Tai. 
mm 

i 

A 
\ 

Baltic Conenitatton Bareao, Inc. 
28 So. Dearbom St. Cttcago. 

209 

Sekma< 
užbaigim 
Baltraniit 
los moki 
karą su j 
gramą. S 
niečiams 
gražiausi 
rą sureu 
lankantis 
parap. n 
vams,ka(i 
kaJus vai 
čiam rot 
vaidinti 
yra ištik 
čiai neini 
vesti, ka« 
roles. 

Progra 
J . B. Kli 
mokinių 
mas "Va 
la" . Cho 
Malonus 
vėėe 

Redd. 1129 Initep«ide»jce Blvd. 
TelefotsB. Va* Barcn S94 

i 

DR. A. A. ROTH, 

4ff"'l 

. Po to ' 
mo vai» 
perskafe.' 
tinkama.* 
dinti. Vis 

dino, ypa 
čiutė pa? 
mais. J i 

Paskui 
navo " B 
btivo pan 
Publikai 
ties reikf 
čiąi gali 

Mažyte 
\ o "Ten 
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Pirmadienis , liepos 12 192& » 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
^ a i i • • • • • • fc 3— • • »»» »»»»»»». 

MELROSE PARKO LIETU 
VIŲ DOMEI. 

t l » H I > ' 

LIOTTTVOS MISIJOS BIURO 
INFORMACIJOS. 

L. L. Paskola oficijaliai pa
sibaigė su liepos 1 diena i r 
nuo tos dienos pradeda augti 
bonų nuošimčiai. Remdamies 
Lietuvos Misijos pranešimu, 
kad L. L . ' Paskola bus tęsia
ma i r toliau iki kiekviena sto
tis neišparduos paskir tos jai 
kvotos,šiuo pranešame visiems 
Melrose Parko lietuviams, jog 
bonai i r toliau bus pardavinė
jami mūsų stotyje ir tie, kurie 
da nėra pirkę, prašomi atsi
lankyti ir nusipirkti nors už 
50 dol., kad greičiau galėtume 
užbaigti savo kvotą. 

Gerbiamieji! Kat r ie gavote 
pranešimus iš stoties, neatidė
liokite diena dienOn, bet steng-
kitės atlikti pilietiška pareigą, 
t. y. nusipirkti L. L. P. boną. 
Nemanykite, kad tas praneši
mas y ra sudarytas pačios sto
ties. Tai praneša Lietuvos 
respublika per savo pasiunti
nius, o stotis savo apielinkės 
žmonėms. 

Mūsų stotis turi vardus, pa
vardes ir adresus visų lietu
vių, kurie yra pirkę bonų ir 
kurie ne. Tarpe nepirkusių mu 
sų kolonijoj yra nemaža pra
moninkų, ir stambių pramo 
ninku, ir draugijų. Tokie žmo
nes bei dr-jos, jeigu skaitosi 
t ikrais lietuviais, privalo pirk
ti bonų ne už $51), bet už ke
lis šimtus. Bonų galima pirk
ti pas stoties raštininką F . K. 
Stryzneckį, 152 Broadway, 
Melrose Park, III. Perkantieji 
i r įmokantieji visus pinigus 
čia pat gauna ir boną. Stoties 
rašt inė a tv i ra kožną vakarą 
nuo 7 iki 9 vaL 

-Pirkusiems mūsų stotyje bo
nus lietuviams stotis visaka-
me patarnauja , k. a. siuntime 
pinigų Lietuvon ir kitais rei
kalais. 

F . K. Strzyneckis, 
Stoties rast. 

Čia man prisiminė Lietuva, 
kuomet aš ir mano draugai 
bei draugės buvome maži, kuo
met tekius dar pasisodinus 
prie ratelio mamytė mokino. 
O čia Amerikoje tokio amžio 
vaikučiai jau prieš publiką 
dainuoja. 

Buvo dialogas, monologas 
ir daugiaus dainų. " Gėlių 
s tu lpas" , drilių, gražiai atli
ko mergaitės. J i s ir-gi visiems 
patiko. 
., A n t ' galo pri ta ikintą tam 
vakarui prakalbą pasakė gerb. 
kun. J . B. Klioris. Mokyklą 
baigė ir diplomus gavo sekan
tieji mokiniai: J . Dabašinskas, 
J . Butkus, V. Rajūnas, K. Bu-

1. Nauji kandidatai į Lietu
vos Hnesnorius liepos mėnesyj 
jr toliaus bos a r nebus paspof-
tų išgavimas sulaikytas, turės , 
norėdami prisidėti prie Lkrtu-
tuvos ginimo, vykti betarpiai 
Lietuvon lygiai kaip visi ci
viliai žmonės ir ten jau, Lie
tuvoje, stoti j ginėjų eiles. 
Ka ip šie grįžtantys, ta ip ir dar 
susilaikusieji turėtų buii Ne
priklausomybės Sargų Sąjun
gos Žinijoje. Seniau pasižadė
jusieji vyksta paprastuoju da
bart ies prakt ikuojamu būdu— 
išsiimdami l iudymus, betgi pa
sus ir laivakortes patys išsi
rūpindami. 

II . Amerikoje keno tai buvo 
paskleistas gandas, kad " Lie
tuvos Šaulių Są junga" esan
ti Lietuvos valdžios suspen-

TRUMPUS DARBŲ APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
DAILĖS DRAUGIJOS "AIDAS." 

REIKALAUJA. 
J REIKALAUJAME. 

tmCNsrio, Haris galėtų būti manage-
Tium—caspadorienn. Liet. /Kooperat-
viškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie bučernės IT grosernės bhs-
nj. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS KANCIERILS, 
448 North St. AfinersTiBe, Pa. 

« ' 

rba, P. Remeika, E. Petkiutė , 
O. Kasil iauskiutė, A. Visoc- ' ^^TT &\- ^ H Z I I L T^ 
. . . . m, rr . , . , . ^ duota. Štai Mintsteno Pirm. 
kiute, M. Kuzmickiute, G. 
Vaitėkunaitė, B. Urbonaitė, 
V> Petrauskai tė , A. Kantai-
eiutė. Už augžeiausia laipsnį 
auksinį medalį gavo G. Vaitė
kunaitė. Ki t i mokiniai gavo 
dovanų. 

Vakarą užbaigė choras dai
nomis: " L a k š t i n g ė l ė " , "Ver 
da boba k u k u l i u s " ir Lietu
va, tėvynė mūsų. 

Po programos prasidėjo pa
silinksminimas ir tęsės iki 
vėlai nakčiai. 

Augštolėlis. 

KENOSHA, WISS. 

i . 

Galvanausko padėkos laiškas 
Šauliams, kuris išsklaido vi
sas abejones: 

PADĖKA ŠAULIAMS. 

Pil. Šaulių Sąjungos Pirmi 
ninkui. 

- • 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas . 

LINK BELT 0 0 . 
39th i r Stewar t Ave. 

• — 

WAUKEGAN, ILL. 

Sekmadienyj , birželio 27(1., 
užbaigimui mokslo metų Sv. 
Bal t ramiejaus pąrap. mokyk
los mokiniai buvo įrengę va-
karą su gražia i r indomia pro 
gramą. Sykį į metus waukega-
niečiams tenka būti viename 
gražiausiame vakare . Tą vaka
rą surengia jų pačių vaikai, 
lankantiej i Šv. Baltramiejaus 
parap . mokykla. Malonu tė-
vams,kad jų vaikai net ir vei
kalus vaidina. Iš šalies žiūrin
čiam rodosi, kad lengva at
vaidint i veikalas. Bet netaip 
yra ištikrųjų. Tad-gi i r vaiku
čiai nemaža laiko turėjo paš
vęsti, kad gerai išmokti savo 
roles.' 

P rogramą paaiškino kun. 
J . B. Klioris. Vakarą pradėjo 
mokinių choras padainuoda
mas " V a k a r a s " ir " M a n gai
l a " . Choras gerai išlavintas. 
Malonus vaikučių balseliai ža
vėję žavėję susirinkusius žmo
nes. 

Po to vaidinta vieno veiks 
mo vaizdelis "Auks in i s no-

Naujienų' 156 num. tilpo 
kokio tai Žaibo koresponden
cija apie K. Norkaus prakal
bas, buvusias birželio 23 d., 
Schlizo svetainėj. Žaibas rašo, 
kad K. Norkus kalbėjo apie 
vargus, kuriuos Lietuva kentė
jo nuo pa t karo pradž ios ; 
kai]) lietuviai a ts ikratė sveti
mo jungo, sudarė nepriklauso* 
mą valstybę i r pas ta tė val
džioje savo žmones. Tiesa, 
Lietuvos žmonės pas ta tė savo 
valdžią, bet ne Norkaus min
ties ir ne jo pažiūrų. 

Toliaus Žaibas sako, kad 
kalbėtojas nurodinėjo ir Lietu
vos pr iešus: lenkus, bolševikus 
ir pakliudė vidujinius žmonių 
laisvės priešus — klerikalus ir 
neva susirenkę kunigų šalinin
kai ėmė kelti triukšmą. 

Turiu pasakyti , kad Žaibas, 
jei da nebuvo žiopliu, ta i da
bar paliko. Kas galėjo dary t i 
triukšmą, kad svetainėje vos 
galima buvo suskaityti 35 žmo
nes. Triukšmą darė jų pačių 
kalbėtojas, g i rdamas Sandarą 
ir laisvamanius, k. a. Šliupą 
ir kitus, s a k y d a m a s : " i£as p r i 
si rašys prie Sandaros , t as ga
lės būti Lietuvos piliečiu, o 
kas ne, tai tas negalės vadin-
t i e s . " 

Kada aš Norkaus paklausiat*, 
kodėl Sandaros pa r t i j a neturi 
nei vieno atstovo Lietuvos St . 
Seime, ta i Norkus atsakė, 
kad: " M e s " , sako " i š Ameri
kos nenusiuntėm pinigų, del 
to i r negavom. Tiesa, gerų 
vyrų turėjom, bet nei vieno 
negavom. "Nekokie matyt , San 
daros part i jos vyrai , kad nei 
vienas nepateko į Liet. St. 
Seimą. Taigi aišku, kad Nor
kus girėsi tuščiu, savo maišu, p e r s k a s . " Veikalėlis gražus ir 

r inkamas mokinimams vaiz-i? Žaibui rodė muilo burbulą. 
dinti . Visi vaikučiai gerai vai

dino, ypač mokinė K. Kantaf-
čiutė pasižymėjo savo gabu
mais. J i visus žavėjo. 

Paskui maži vaikai padai
navo " B e r ž e l i s " J ų rūbeliai 
buvo panašus į berželio Tapus. 
Publikai labai patiko. Stebė-
ties reikėjo, kaip maži vaiku
čiai gali gražiai dainuoti. 

Mažytės mergaitės padaina
v o " T e n rytai , **& v a k a r a i " 

Turiu garbės prašyti Tams
tos pranešt šauliams kaunie
čiams maiio širdingiausią a-
čių, kad energingai darbavos 
Steigiamojo Seimo iškilmes 
rengiant. Tik Šanlių Sąjungos 
organizacija i r vidaus draus
mė leido mums ta ip umu lai
ku priruošti Steigiamojo Sei
mo iškilmes, ir nežiurint blo
go oro, t inkamai ir tvarkoj 
jas vesti. 

Pr ie progos siunčiu Šaulių 
Sąjungai sėkmingiausios plė-
toties linkėjimų ir reiškiu vil
ties, kad jos didieji obalsiai 
suburs apie save visą sąmo-
n*n&$J4 mūsų visuomenės da-
n. 

Galvanauskis, 
Ministeris Pirmininkas. 

ITT. Vyriausias Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas, nuo 9 bal., š. m., del 
pataisymo sveikatos y r a at
leistas atstogosna. Vyriausio 
karo vado pareigas laikinai 
eina gen. Galvydis-Bikauskas, 
St. Seimo narys , buv. 3-čios 
divizijos vadas. •, 

IV. Sektinas pavyzdis drau 
gijoms. 

Draugystė Motinos S. A. V. 
Wanamie, Pa., savo susirinki
me birželio 6, š. m., paaukojo 
$100. (šimtą dol.) "L ie tuvos 
kariuomenei, kad pasekmin-
giau kovotų Vilniaus f ronte . , , 

Šią gausią auką pris iuntė Lie
tuvos Misijai A. Šarkšnas 
(rast .) ir M. Stankevičia, (iž-
dinink.) . K a d visi lietuviai 
ta ip interesuotus ir remtų 
Lietuvos reikalus, tai Lietu
va butų jau senai visa paliuo-
suota nuo okupantų ir pilnai 
a t s ta ty ta iš griuvėsių. 

(Tąsa) . 
Balandžio 10 d. "Aidas" vaidino istorišką tragediją "Živilė" ir 

tą patį veikalą atkartojo gegužio 13 d. didžiajam Wafterburio ameriko
nų "Pol is" teatre, lietuvių Šv. Juozapo parapijos naudai. Pelnyta 
$75.00. 

Del paminėjimo 5-kių m,etų "Aido" draugijos darbavimoti, buvo 
surengta* tam tikslui jubilėjinis apvaikščiosimas. Tas iškilmingas ap-
vaikšeiojirnas įvyko spalio 3 d. su geriausiais pasisekimais, kaip publi
kai, taip ir draugijai. 

" Eksproprijatorius'' vaidinta gruodžio 26. d 
Rugsėjo 1 d. pirmininkas P. Banis atsisakė nuo savo vietos ir nuo 

dr-jos, nes važiavo Lietuvon. Jo vietą užėmė vice-pirmininkė Marė SAS^ 
Meškuniutė. 

• 

1913 Metų Veikimas. 

Valdyba mainėsi šiaip: pirmininku—J. B. Šaliunas-, vice-pimriftin-
kė—M. Meškuniutė, raštininkas—B. Buškus, iždininkas—J. V. Kova*. 

Šių metų veikimas nors nebuvo didelis, bet nuoseklus. 
Balandžio 6 d. nutarta išsiimti "earterį" savo vardu. 
Balandžio 10 d. vaidinta "Eksproprijatorius," o birželio 12 d. 

vaidinta istoriškas veikalas "Kerštas." 
Rugpjūčio 3 d. "Aidas" išrinko-kelias ypatas pasitarti su T. M. D. 

5-ta kuopa kaslink priėmimo L. M. ir Dailės dr-jų atstovų Dr. J . Basa
navičiaus ir M. Yčo. 

Atvažiavus minėtiems pasiuntiniams aukų rinkti, soeijalistai tuoj 
sukruto juodu šmeižti, kad kaip nors sumažinus aukojimą, tad aidie
čiai, rugsėjo 7 d., susirinkime aštriai užprotestavo prieš soegalistų 
Ijegėdiskus šmeižimu* ir patys paaukojo $10.50 L. Mokslo dr-jos na
mams, i 

Galop atvaidino "Švarkas ir milinė" lapkričio 26 d. Kadangi 
"Aido" dr-jo visada remdavo prakilnius užmanymus, tai ir šiuose me
tuose parėmė susivienijimą Waterburio lietuvių draugiją prisidėdama 
pirmutinė ir atsitraukė paskutinė. Jeigu tas Susivienijimas žlugo, tai 
aidiečiai niekame nekalti, jie niekad nebuvo ardytojais naudingų 
mus tautai užmanymų, bet steigėjais. 

«-

Salesmonas kuris* mokėty 
Lietuviškai, Ruskai a r Lenkiš
kai gali uždirbti gerus pinin
gus, atsišaukite pas M. J . E-
D U T I S , 1733 North Francis-
oo Ave. Telefonas Armrtage 
919 

Paklydėlio Keiks 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 

' Veikalėlis neperdideKs, 
lengvas sulošti, gražaus i r 
r imto turinio. 

Norėdami gaut i Adre-
Irite: 'St*»> 

i <• DRAUGAS" PUBL. OO. 
1800 W. 46th Str. 

r 

Chicago, HL 

— 

Telephone: Yarda 6492 

• M 

1914 Metų Veikimas. 

Valdyboje išrinktas P. Banis pirmininku ir Marė Vaieiuliutė rai
tininke, o kiti tie patys liko. 

.Šiuose metuose "Aido", veikimas iš pradžios buvo spartus, bet vė
liau susilpnėjo del kokių ten narių ypatingų nesutikimų. 

Vaidino "Išgama/' vasario mėnesyje ir truputįvvėliau atkartojo 
vietinės parapijos naudai. 

• ' 'Gai la u s ų " vaid ino S. L . K.-K. A . seimui l iepos 5 d. Paaukojo 
100 rublių "Saulės" draugijai pagal Kairiūkščio sumanymą. , 

Rugsėjo 6 d. J. V. Kovas buvo įgaliotas nuo "Aido" dr-jos atsto
vauti Amerikos Lietuvių Politiškame seime, L'hicago, 111. ir B. K. Fede
racijos seime. , 

Iš svarbesnių i.uotikių šių metų buvo surengimas 10 metų sukaktu
vių nuo atgavimo lietuviškos spaudos. A p vaikščiojimas buvo spalio 15 
d. Prie to būva daug triūso padėta, idant viskas butų kuogeriausia. Iš-
tiesų, taip ir išėjo. 

Lietuvių rinkliavos dienoje Waterburyje lapkričio 2C d. buvo pa
antrinta "Gaila usų" ir "Eksproprijatorius." "Beprotė moteris" 
vaidinta gale metų. 

. P. Baniui rezignavus iš pirmininko, jo vietą užėmė Ignas Rakaus
kas, \ icc-pirmiuinkas. 

1915 Metų Veikimas. 

Valdyba tapo permainyta sekančiai: pirmininkas^—K. Razmautas, 
viee-pirmininkas—I g. Rakauskas, raštininkas—J. B. Šaliunas, iždinin
kas—J. V. Kovas. 

Tik du veikalu vaidinta šiais metais, t. y. "Žmogžudžiai," gegu
žės 20 d. ir "Brangusai pabučiavimas," lapkričio 12 d. 

J. šaliuuui atsitraukus nuo raštininko vietos, ją užėmė Kazys Ju-
nevičia. 

R E M J ESTATE S A I J K S M A N 
Pilną arba pusę laiko. Mums reikia 

vyry, Sferų darbininkų ir gerų agi
tatorių muKų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki $10,000 algos j metus. \ 

J.AVAKAs «nd JOHNSON 
SUi f loor—lig N. La SaUcStr. 

PARSIDUODA. 
Barzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuvių apgyventoj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savininkas eina j ki
ta "biznį" Atsišaukite: 

J. K. LAKUS, 
524 W. Baltimorc St. 

Baltimort'. Md. 

PARSIDUODA 
naujas 5-kių kambarių namas su pu
se akro žemės, tikra vistų farma, 
netoli miesto gelžkelio ir kitų pa-
rankumų. Parsiduos pigiai už Cash 
arba ant lengvų išlygų. Atsišaukite 
laišku pas savininką: 

MUŠEIKA 
A.SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
ki laike ^goa. 

3966 So. Habrted St., C*floego, DL 

,1 =8 

A. CHERNACSKAS, 
Ber^ryn, 111. 

PARSIDUODA 
šaliunas ir du namai turi but par
duoti trumpu laiku, už pigią prekę 
lietuvių apgyventoj vietoj. 
Savininkas, 

46351 Marslrficid Ave. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda biz-
niavas namas 

\ p u s e muro puse 
\ medžio, gei*as 

del salooBO, dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
•vieta del Lietu
vio. Randos ne
ša ant mėnesio 
$92.00 Kaina 
$6,750.00. 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja S8 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro S t , Chicago, DL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo t iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tardė 687 

lt 

DR. CHAfUES SEGAL 
Peikėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu,, moterų ir vy
rą ligą. 

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

Telefonas Drcxel 2880 
Į • » » • » » ! » » » » ! • • • » » » « « • • i » ^ f » ^ a l 

1916 Metų Veikimas. 
,"** r 

Liet. Misijos Inform. Skyrius. 
• — 

PARSIDUODA 
mūrinis geras namas, 3 pagyvenimų 
po 6 kambarius, elektros šviesa, ga-
zas ir vanos. Viskas gerame stovyj 
ir pardavimui rakandai 6 kambarių. 
Priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja J Lietuvą. Kreipkitės prie 
savininko. 

M. K Al RIS 
618 W. 31st Str. Chiiago, 111. 

Važiuoju ant Vakacijos Lietuvių ko-

ferancli R. 3 
V. G, 

Žaibas minėjo, ka*i po pra
kalbų suorganizuota Sanda
ros kuopa, kurion pr is i rašė lonljos Ūkės. Aš esu daug patyręs 
apie 50 žmonių. O kaip prisi- ^ ^ i r **Uu p a d* t l » o r ^ n a s 

ėjo rinkti vaidybą/, ta i vos 5 
asmenys svetainėj liko ir pa
tys save pers is ta tė į valdy
bos narius . Ki t i buvusieji ei
dami iš svetainės sakė, kad tik 

padėti | prie naminio darbo, mažoj 
žiopliai pr ie tokios p a r t i J 0 S l ^ ^ v J h J e r * uime***tiB- p a 8 t o" 
gali priklausyti . 0. S. 

Detrott. Mieto. 

REIKALINGA JtflCRGJHT*. 

vue darbas. 

€293 Etnsrltai'l Ave. 
Tel. XonD*J 88S 

Pirmininkas buvo Antanas Lazdauskas, raštininkė—A. Jurkūnai 
tė, iždininkas ir vice-pirininirtkas tie patys. Vėliaus J . V. Kovas pasi
traukė, A. Tiknius užėmė iždininko vietą. 

Vaidinta du veikalu: "Katriutės gintarai" ir "Jaunavedžių 
naktis." • 

1917 Metų Veikimas. 
• 

Valdyba buvo ta pati, išskiriant raštininkę, A. Jurkuniutę, kurios 
vietą užėmė O. Levanauskiutė. Baigiantės šiems metams, iždininkas 
A. Tiknius buvo pašauktas į kariuomene. Jo vieton išrinktas J. Jenų-
šaitis. f. ̂  41 i 

"Aido" dr-jos veikimas šiais metais buvo didesnis už praeitus. 
Vaidinta net keturi veikalai: "Trys mylimos" su baliumi, gegužio 29 d., 
o lapkričio 25 d. "Daktaras iš prievartos" <iel Tautos Fondo. 

"Eksproprijatorius" taip-gi buvo atkartotas ir gale metu, gruo
džio 31 d., vaidinta "Dėdė atvažiavo." 

Šiuose metuose trys daug pasitarnavę draugijai nariai liko pašauk
ti kariauti už pasaulio demokratiją. -Jie su noru išėjo,- nes tikėjosi, kad 
tuomi prisidės ir prįe savo tėvynės išliuosavimo. Jų vardai: J . Liesu-
naitis, A. Tikfiius ir jo brolis S. Tiknius. 

1918 Metų Veikimas. 

Pirmininką**—k. Razmantas, raštininkė—O. Levanauskiutė, iždi
ninkas—J. Jensaitis ir viee-pirmininkas—Ig. Rakauskas. 

Vasario 7 d. buvo surengta margumynai, kuriuose vaidinta ' ' Va
gis" ir "Miško sargas," o vasario 10 d. Ansonia, Conn. buvo vaidinta 
"Miško sargas" ir "Ekspropr i ja^ ius ' ' , lietuvių karėje nukentėju
sių naudai. 

Visų tautų parodoje liepos 4 d. aidiečiai dalyvavo kartu tu ki
tomis lietuvių daUės draugijomis gražiuose vienoduose drabužiuose. 

Didelė ir graži tragedija "Živilė" buvo vaidinta birželio 22 d. 
Rugpjūčio 5 d. nupirktas laikraščio "Draugo" Bendrovės seras 

už $10.00. 
Šiais metais buvo pašaukti trys draugai į didžiąją karę, t. y. B. 

Gauranskis, JP. Kvietkus ir, J. Bend|eris. 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
flatas beismente 4 kambariai ne-
flatas beismente, 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Randos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2,850.00 

— — — — — » 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas 4 flatai po 6 kambarius ga-
zas ir vanos. Raudas neša ant mė
nesio $110.00. Kaina $10,250.00 
jis yra ant W. 66th St. ir S. Union 
Ave. labai gražioj vietoj. 

. 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 jį galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
to parsiduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 flatai po 4 kambarius ir 
2 flatai po 2 kambarius, Randos 
neša per mėnesi $45. Kaina $$-
500.00 jis yra dabar tik iš lauko 
numaiavotas. Viskas geram stovij. 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Vanos gazas elektra kiek
vienam kanibarij. Randos neša 
$40.00 ant įnėnesio, parsiduoda tik 
už $3,350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas jį galite pirkti, o 
likusius aut išmokesčio kaip ran
dą. * 

f V, W. RUTKAUSKAS 
S 

• 
ADVOKATAS 
Ofisaa Didmiesty j : 

29 Sonth La Salle Street 
ttf" • 

I • 
S Vakarais, 812 W. 33 S t 

TeL Yarda MSI 

• » » » ! • • ! • • • • • » » ^ 

: ; 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

r t n ^ \ o o , n.Lrjron 

. 

Yafeadoa: — f iki 11 Ii rytai 
i no pietai 1*1 S vak. Ifadefio-
mla nuo 6 iki 8 TOL vakarą. 

» ^ * * « • — • • » » » • * • » • • • • • A i 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

\ f 1919 Metų Veikimas. 

Ra-Valdyboje šie asmenys: pirm.—M. Va&iuliutė, viee-pirm. 
kauskas, raštininkė—O. Lazdauskienė (LevanauBkiutė), ižd.—J. JeUu-
saitia. 

(Paba iga bus). 
# • 
w v 

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
narnas ant 3 lubų labai geroj -vie
toj «V flatai po 6 kambarius vanos 
ir gaVas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
Bet kreipkitės į mano ofisą ctei 
platesnių žinių-

GEORGE PETKUS. 
Real Estkte, Loans & 
Insurance, Foreign Ezchangpe 

and Steamahip Tiekėte. 
3402 S. Halsted St. Caica^o. 

TeflL Yardj 5379 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi } kru 
rv, kuomet skaitai afr siuv< ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano l f matų 
patyrimas priduos Jums geriausia, 
patarnavimą už prieinama 
net taip žemai net Iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Alnu SpeeiialistM 

1801 S. Ashland A T . ObMafo 

Valandos: nuo 
•ml . 
m t. ir Pataygluuria. 

PIRKITE LIETUVOS V A U 
S T 7 B Ė S BONŲ. 
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DRAUGAS Pirmadienis, Uogos 12 1920 
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DIDELIS PIKNIKAS 
Sumaningai Rengia 

DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS 
Nedelioj, Liepos-July 18, 1920 

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, Illinois 
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. įžanga 35c. Ypatai. 

B = 
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Svarbi naujiena tik niekam nepasakyk! 
Išmankštinti raumenus, nuraminti nervui; atgaivinti energijos, įgyti sau 

smagių ambicijų ir kitokių naudingų stimuliacijų galima įgyti rupesniu 
Dr-jos LJETUVOS ŪKININKO iškilmingame P I K N I K E . Apar t įvairių 
pramogų ir prampgėlių galima bus iki sočiai pasišokti įvairių vardų so-, 
kių. Šofcti bus labaį lengva, nes griež didelė orchestra—muzikantai specia
listai. 

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad užganėdinti iš visų atžvilgių 
visus atsilankiusius į rojaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šių 
brangią progų. Visi yra kviečiami ko skaitlingiausiai atsilankyti Piknikam 

Kviečia KOMITETAS. 

" 

SS 5 ^ i 
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CHICAGOJE. 
• • • • • • • • j j l 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 
p 

Pirmadienis, liepos 12 d. 
Šv. Jonas Gvalbertas vien. 

Antradienis liepos 13 d., 
Šv. Anakletas pop. kank. 

PAfcALIAUS PARINKTA 
PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI. 

• 

Parinkimas užėmė 54 dienas. 
• 

T 

Teisėjas Hebei pagaliau* 
pasijuto patenkintas atlikęs 
didelį darbų. Jam pirminin
kaujant galų-gale parinktas 
reikalingas skaitlius prisieku
siųjų teisėjų teisti socijalis-
tns, kurių priešakyj stovi so-
cijalistas kapitalistas William 
Bross Llovd. Visi jie kaltina-
mi už sųokalbiavimų prieš ša
lies vyriausybe. 

Parinkti teisėjus užėmė 54 
dienas, t v. kuone du mėnesiu. 
Buvo pašaukta ir išklausinė
ta keli šimtai žmonių. Ir iš 
tų vos-ne-vos parinkta 12 vy-
rų. . 

Paskutinis dvyliktas teisė
jas parinktas praeitų penkta
dienį. J is yra Casper Sale\v-
sfry, 1532 So. Kenneth ave. 

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ 
SE ŽUVO 261 ŽMOGUS. * 

Tiek nelaimių Chicagoje tik 
*per 6 mėnesius. 

Iš koronerio raštinės pas
kelbta, kad pradėjus gruod
žio 1, 1919, ligšiol Chicagoje 
po automobilių ratais ir kito
se su automobiliais nelaimė
se- žuvo 261 vyrų, moterų i: 
vaikų. Tik vienų vaikų 113. 

Apie sužeistuosius čia ne
kalbama. 

PAGALIAUS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS SAVO MOTERĮ. 

Pirmieji jo pasakojimai buvo 
• • • 

neteisingi. 

moterimi parėjo / iš teatro. 
Prieangin pirmiausia inėjo jo 
mot. Buvo tamsu. Jinai atsi
liepė atsuksianti elek. šviesų. 
Tuo m. prieangyj buvo įsikrau 
stes plėšikas. Tasai sušuko 
neatsukti šviesos. Ir tuojaus 
paleidęs kelis šūvius į jo mo
terį. 

Moteriškė ant vietos nužu
dyta. I r akimirkoj buvęs leite
nantas, turėjęs su savimi re
volverį, pradėjęs kovų su Žmo
gžudžiu plėšiku. Pastarąjį nu
žudęs. 

Imasi darbo policija. 

Wanderer už tą darbų bu
vo vadinamas didvyriu. Bet 

policija šalę užmušto i n tari a* 
mo plėšiko atrado revolverį, 
kurį buk vartojęs plėšikas. 
Tai buvo armijos automati
nis revolveris. 

Policijai nebuvo aišku, kur 
tas nušautas plėšikas galėjo 
gauti armijos revolverį, nes 
VVandercr turėjo su savimi 

i savąjį. Kitas daiktas pasiro
dė įstabus, kad niekas nepa
žino nušauto plėšiko. 

Detektivai ėmėsi darbo. Ar
mijos revolveriai numeruoti. 
Sulig numerio susekta, kokioj 
krautuvėj parduotas. Paskui 
susekta, kad tų revolverį y-
ia pirkęs Wanderer0 pusbro
lis. Nuo šito patirta, kad jis 
revolverį buvo paskolinęs bu
vusiam leitenantui. 

Taigi patirta kas tokio ne
aiškaus. Buvęs leitenantas 
tuojaus suareštuotas. Jis pai
niojosi išklausinėjimų metu. 
Policija tuojaus intarė, kad 
jis pats nužudė ne tik nežino
mų plėšikų, bet ir savo mo
terį. 

Prisipažino. 

Po ilgų kamantinėjimų pa
galinus buvęs leitenantas Carl 
Wanderer neteko ligsvaros ir 
išpažino savo piktus darbus. 

Štai ka jis atliko: 
Jis eina 25 metus, jo mo

teris ėjo 21 m. Pirm kelių mė
nesių jis jų buvo vedęs. J i s 
buvo bučeris. Jam darbas ne-
Hko. Norėjo .gryžti atgal ar-
nujon. Nes vedęs gyvenęs kaip 
kokioj nelaisvėj. 

Tad ir nusprendė nužudyti 
moterį ir pasisavinti jos $1, 
500, katruos ana/ buvo susi
tūpusi. Kad pridengti tų savo 
piktų darbų, jis tam tikslui 
pakvietė sau nežinomų, pirm 

ŠV. ANTANO LABDARINGOJI SĄJUNGA. 

Buvęs armijos leitenantas 
Carl Wanderer pagaliaus pri
sipažino, kad jis pats nužu
dė savo > moterį ir nežinoma 
tariamųjį plėšikų žmogų. 

~Tai įvyko birželio 21 d. va
kare po num. 4732 North Ca
mpbell ave. 

Ant rytojaus laikraščiuose 
buvo paskelbta, kad buvęs lei- / i- \- ~" "7""*"'"*' .V""* i : w ,' v .. k ( I l u d l e n u gatvėje sutiktų, 
tenantas YVanderer nuzude ne- v „, v . 

žmogų. I am žmogui pasiųle 
(įįioti darbo. Liepė' jam eiti 
į namus paskirtų valandų, ty. 
tuomet, kuomet turėjo nužu
dyti savo moterį. 

Tų vakarų jis su savo mo
terimi, turėdamas du revolve
riu, sugrįžo iš teatro. Sutiko 

žinomų plėšikų, kurs buvo nu
žudęs jo moterį. Buvo sako
ma, kad Wanderer su savo 

PC T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
-•» unc.a Pinijjus Parduoda LaivoMort«s 

N O T A R I J U S A 3 
i 3249 So Maiste d Street, Chicago. Illinois 
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Šioje svarbioje valandoje 
lietuvių katalikų akys atkreip
tos yra į savo tėvynę, kuri 
veda smarkių kovų už gyvybę 
ir laisvę su įvairiais priešais. 
Ten jie tiesia savo pagelbos 
rankų. Lietuvos Liuosybės pas 
kola, tai didžiausias ginklas ir 
parama kovojančiai Lietuvai. 
I r jeigu patirinėtume, tai pa
matytume, kad jį daugiausia 
yra katalikų remiama, kurie 
ir svetimoje žemėje gyvendą 
mi neprarado savo tėvynės 
meilės. 

Tolinus, Tautos Fondas uo
liai remia krikščioniškos kul
tūros reikalus Lietuvoje. Nuo
lat nauji atsišaukimai iŠ Lie
tuvos tepasilieka he išklausy 
mo. ~^ 

"Susirinkimuose, prakalbose 
mūsų žmoneliai savo duosnu-
mu pasižymi, nežiūrint kas
kart sunkesnių gyvenimo sąly
gų ir šioje šalyje. Nenuostabu 
užtat, kad vietiniai reikalai 
šiek tiek turi nukentėti. 

Vienas svarbiausių vietinių 
amerik. uždavinių, t.y. parū
pi nimas prieglaudos savo naš
laičiams ir seneliams, kurie 
turi ikišioliai ieškoti svetimos 
pastogės, nes ki*os tautos mus 
pralenkė. Ačiū Dievui ir mes 
įan gerokų žing. nį padarėme 
tame labdarybei darbe. Tų pra 
kilnų ir šventų darbų stumia 
pirmyn Šv. Antano Labdarin
goji Sąjunga. Chicagos viso
se kolonijose, o net ir kitur, 
būriai pasišventusių darbinin-
"ų uoliai darbuojasi ir kvie
čia visus prisidė'i ir paremti 
tų šventų darbų. Lengva butų 
viskas padaryti, kad tik dau
giau butų susipratimo ir pa
sišventimo pas visus mūsų bro 
lįus lietuvius, bet, deja, di
džiumoje to stinga. Pradžia 
j a u graži padaryta, kaip pa
ti rodo iš atskaitos, kuri že
miau yra patalpinta. Dešimts 
akerių žemės jau išmokėta 
gražiausioje miesto dalyje, 
prie Šv. Kazimiero Seserų Vie 
nuolyno, ir 15,000 dol. ižde. 
Bet tai tik pradžia. Stokime 
į labdarių eiles visi, tuomet 
trumpiausiu laiku susilauksi
me tos brangios ir taip reika
lingos mums įstaigos, kur ga
lėsime priglausti savo mažu
tėlius "ir apleistuosius. 

Ineigos n u o ' l ' sausio iki pa
baigos birželio, 1920 m. 

Sausio mėn. 
4-ta kuopa, Chicago, 111., 

garbės narių (A. Bislis ir Z. 
Savickienė) ...'. $130.00 

8-ta kuopa, Chicago, 111., 
(Dr-ja Nekj. Prasidėjimo Pan. 
Švenė) . . 7 $100.00 

8-ta kuopa, Gvardijos 1 Di
vizijos ŠV. Kazimiero K. 

„ . . . ' . . $25.00 

Vasario mėn. 
Auka (per Kun. Prof. P . tų nepažįstamų žmogų. J į ir 

moterį įleido 'prieangin ir a-1 Bučį) 35c. 
biulu nužudė. Ties nužudytu j \Veron. Jocaitė, garbės narė, 
nepažįstamu pametė jis vienų Brooklyn, N. Y^ $100.00 
revolverį. Tai buvo jo pusb- 1-ma kuopa, Chicago, 111., 
rolio revolveris. Tas revolve- (1-3 ineigų $18.00 ir Barboros 
ris jį ir išdavė. Žansytaitės, garbės narės, 

$100.00) $118.00 
4-ta kuopa, garbės narių 

(Ona Nugaraitė $50.00 ir Sta
nislovas Stankus $55.00) 

5-ta kuopa, Chicago, 111., 
garbės narių . . . . $300.00 

Dr-ja Apaštalystės Maldos 
S. Š. J . Dievo Apveizdos par. 
(nuo vakaro pelnas) . . $3.62 

Kovo mėn. 

18-ta kuopa, * Chicago, UI., 
garbės narių (pati kuopa) 

$100.00 
Moterų Sujungęs 20-ta kuo

pa, Chicago, 111 $25.00 
Dr-ja šv. Kazimiero Karai. 

(Šv. Kryžiaus par.) , Chicago, 
I I i • • • • • • • • • • • • • • • • • *p I l.JJ ' • ' M / 

9-ta kuopa, Melrose Park, 
111., garbės narių, ( J . Gar-
bauskas $10.Q0 ir Barb. Nau-
dužienė $50.00) $60.00 

Dr-ja Ražančavos Panų ir 
Moterų (metinė mol&stis) 
Dievo Apveizdos Par. $17.7(5 

2-ra kuopa, Roseland, 111., 
garbės narių (Ign. Rakašiaus 
$100.(K) ir 1-3 kuopos ineigų 
Sp^O.UU^ $140.UU 

Barti. Kučienė, Cicero, UI., 
garbės narės mokestis $50.00 

4-ta kuopa, Chicago, 111., 
garbės narių (A. Benaitis 
$50.00, Juoz. Rajauskas $10.00 
ir L. Vyčių 4 kp. $21.00) 

18-ta kuopa, Aurora, J1L, 
(už kir/gutėį y&JOį) ir 1-3 kU<; 
pos ineigų $15.00 $20.00 

Birželio mėn. 

7-ta kuopa, garbės narės 
(Adei. Marogaitės) . . $50.00 

4-ta kuopa, Chicago, UI., 
garbės narės, (Barb. Piacai-
tAO • <* ->*i no 

/ • • • • • • • • • • • • • • • • « T - ^ » i „X r\ y 

16-ta kuopa, Sheboygan, 
Wis. (1-3 kuopos ineigų) $5.94 

titf Radavičia, Akron. Ohio, 
nuka $10.00 

10-ta kuopa, West Fullman, 
Jll iillMZ 

5-ta kuopa, Chicago, 111., 
(mėnesinių mokesčių $30.00 ir 
O*. Gtirinskienės, amžin. narės 
$100.00) $130.00 

3-eia kuopa, Cicero, 111., 
(vakaro pelnas) $49.50, gar
bės narių SS. Šird. J . Dr. 
$25.00 ir Vlad. Bakauskas 
•P^O.UU «pyy.ou 

19-ta kuopa, Detroit, Mich., 
(1-3 kuopos ineigų $15.00 ir 
garbės narių $2į5.00.. $230.00 

Gegužis mėn. 

Sheboygen, Wis. Auka (per 
kun. A. Maliauskį) . . $20.00 

16-ta kuopa, Sheboygan, 
Wis $20.00 

4-ta kuopa, Chicago, 111.. 
(pati kuopa $200.00, St. Pivo-
runaitė $50.00 ir M. Birgilie-
nė $5.00) '. $255.00 

6-ta kuopa, Chicago, 111., 
(už serijas) $42.29 

6-ta kuopa Chicago, UI., 
(už bazarų) . . . . . " $31.43 

6-ta kuopa Chicago, 111., 
''(D-ja šv. Kazimiero $10.00 i r 
Dr-ja Gyvojo Rožančiaus Mote 
rų ir Panų $10.60) . . . . $20.00 

Birželio mėn. 

11-ta kuopa,'Waukegan, UI., 
(M. s k y r i u s ) $16.00 

8-ta kuopa, Chicago, UI., 
(Ęinkliava ant kapinių) 

v <mn9t 
Nuošimčiai už paskolų $125.00 

Šešių mėnesių viso ineigų 
«pw,l>DU.OO 

Balansas iš 1919 metų 
. . . . . . . . . . . . . . . . . «J> L ^ , « 3 ^ 0 . T : I 

Viso labo $15,177.10 

Išeigos. 

Draugas Publishing Co. (At
sišaukimai, laiškai ir čarterio 
kopijos) ..~. $30.50 

S. Jucevičiui (kelionės lė-
šos Detroit, Mich. agitacijos 
i H v & m ^ . . . . . . . . . . . . . . 5p^.«).t/\j 

Alex Dargiuiv (už- kvitų 
knygutes ir serijų spaudų) 

V. Rutkauskui (už darbų ir 
išlaidas prie uždarymo "Ai -
įeys j «puo.Jo 

St. Jucevičiui, (už kelionę į 
Spring Valley, 111., agitacijos 
tikslu) $10.00 

Viso išeigų per šešis mėn. 
$166.4:1 

Kasoje yra . . . ' . $15,010.65 
Kun. Ig. Albavičius. 

Iždininkas. 

• • 

_ 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos apskričio mėnesinis su-
siiinkinia* bus antradienyj ' , 
liepos 13 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago. Susirinkimas bus la
bai svarbus, nes yra daug*rei
kalų aptarimui, i r ūžta d kvie
čiami skyrių ir draugijų atsto
vai bei atstovės ir ; katalikai 
darbuotojai kuoskaitliugiau3ku 
atrilankyti į Šį susirinkimų. 

1 Vaidyba. 

"DRAUGIJA" 
Gavome 6 "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
v 

"Draugiją" gausime ir toliau.' Kas norite, galite pas mus 
užsi p renumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip t iktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
,pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasi4-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 šilingai 

• 
: 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti : Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairiaūs turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re* 
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingu 

. Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE" . 
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 

tevartoja šį adresą: 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 
•••«•••••^••••H•••••«••••««••• 

j Extra Proga Biznieriams! Į 

—— 

• " PRANEŠIMAS. 

Šiandie vakare, liepos 12 d. 
p. J . J . Elias svetainėje (fi'6 
ir AVood gatvių) įvyks indo-
mios prakalbos. Kalbės žino
mas kalbėtojas, medicinos stu
dentas p. Al. M. Račkus. V I 
SUS kviečiame atsilankvii. 

Rengėjai. 

IŠ BRIDGEPORTO 

Tilpusioj subatos " Draugo " 
numeryj žinutėj apie **Kank-
l ių" choro vakarėlį įsibriovė 
maža klaida. Išrinktoji komisi
ja surengė tik pfogramo da
lį, gi pačiu vakaro suruošimu 
rūpinosi p-lė K. Garuckaitė ir 
p-nia O. Ramanauskienė. 

Komisija. 

i 
• • • • • 
S 
S 

Parsiduoda "Draugo*' mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood S t , ir 46th Str. ar t i 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. 

įgaaag 

Chicago, UI. 
B 

' tmmn SS 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
-

Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracija. Su " r y č i o ' ' 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų • " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų. 

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

v "VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 
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