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Nuo Lenki] Lydą 
Energingas Veikimas Atkrei

piamas prieš Gardiną 
Lenkai Pasirengę Kariauti; 

Tik Nežinia. Kaip Ilgai 

AIRIJOJE NUŽUDYTAS PO
LICIJOS KOMISIJONIE-

RIUS. 

Sakoma, jam atlyginta už jo 
žiaurumą. 

LENKAI PALIEKA TAU
KUOSE JAVUS. 

Gyventojai bėga galvatrūk
čiais. 

koje, sulig pagamintu, tam tik
slui pienų. 

Sak°, jog lenkai mažai ką 
praranda geležinkeliams pri
gulinčių daiktų. Tvirtinama, 
jog jie ten nepraradę nei yie-
nos paprasčiausios Tokomoti-

A 
Varšava, liejas 20. — Boi 

ševikų armija paėmė Lydą, | ô*5-
svarbų geležinkelių centrą, i pietuose bolševikai atmušami 
Lenkų kariuomenė su pasku
ba atsimeta Į pietus ir pietva-
karus. Tuo tarpu bolševikai 
varosi ant Gardina, kito svar
baus Lietuvos respublikos 
miesto. 

Šito nepaprasto briovimosi 
metu per Lietuvą ir Baitgudi-
ją pergalėtojams tenka dau
gybė nenuvalytų javu laukuo
se. Xes lenkai didžiausius že
mės plotus buvo apsėję, ma
nydami turėsią daug naudos. 

Šiandie tūkstančius akrų su 
javais ir daug šieno pievose 
jie priversti palikti. 

Lenkai gyventojai bėga su 
savąja armija ant Lenkijos. 
Su savimi pasiima jie įvairius 
naminius daiktus, net kai-ku-
rie varosi savo galvijus. Va
žiuotų ir pėsčių pilni vieške
liai. 

Kraustomi amerikoniški 
daiktai. 

Amerikoniška pašelpos są
junga Baltstogėje palaikė di
delius sandelius *ni maistu, 
drabužiais ir kitais daiktais/ 
Ta 'sąjunga maitino ir dengė 
tūkstančius vaikų. 

Šiandie tie sandeliai su pas
kuba iškraustomi. Viskas lio-
duojama i geležinkelių vago
nus. Bus išvežta į atvanges
nes vietas. Daugelis pabėgėliu 
iš Vladivostoko taippat siun
čiama j tolesnes vietas. 

' Atsimetimas tvarkoje. 

Podraug čia pasakojama, 
kad lenkų kariuomenė atsime
tanti ant savo šalies tiktai 
šiauriniam fronte. Bet pieti
niam karės fronte lenkai stip
riai laikąsi. Ir vietomis jie dar 
atmuša bolševiku pnolimus. 

Pietuose svarbiausias bolše
vikų tikslas knoveikįaus sus
kaldyti lenkų frontą ir prasi
mušti ant Lvovoi Jie nori pa
imti tą miestą. 

Tam tikslui prieš lenkus 
daugiausia pavartojama raita-
rija. Nes pėstininkams neleng
va nnmaršnofi didelius plo
tos. 

Tečiaus daugel vietose ir 
raitarijai nepavyksta žygiai. 
Nes lenkai stipriai laikosi. 

Lenkai kariausią. 

Kiek čia numanoma, lenkai 
pasirengę ilgiaus kariauti su 
bolševikais. Lenkų vyriausy-
..-• •*** x*u \ / iMvi4 i iun i ^«.^t n v oi~ 

me su Londonu, kur laukia
mas ir nesulaukiamas iš Mas
kvos atsakymas apie pasiųly-
mą bolševikams padaryti ar-
mislieiją su lenkais. 

Kadangi ligi vakar dienos 
atsakymas dar nesulauktas,'.'-, 
kams nelieka kitokio išėjimo, 
kaip tik toliaus vesti karę ir 
lukeriuoti talkininku užtari
mo. 

Nesenai juk pats Pilsudskį 
yra pasakęs, jog jis nedary
siąs armisticijos lenką su bol-

l^nku Stato raštinėse tvir-1 * v i k a i s ' G i r d i ' talkimnkai 
tinama, jog lenkų armijos a t - ^ u n d ę lenkus kariauti, te-
shnetimas iš Lietuvos ir Bal 
t gūdi jos (lenkai vadina šiau 
riniu frontu) atliekamas tvar-j Smarkiai kautasi už Lydą. 

Anot lenkų, bolševikai Ly
dą raėmę po žiauraus mūšio 
su lenkais. 

Cork, Airija, liepos 20. — 
Anglų policijos Airijoje divi-
zijoninis komisijonierius pulk. 
Smyth liepos 17 i. vakare nu
žudytas vienam apskiičb klin-
bo kambaryj. 

Pulk. Smyth su apskričio 
policijos inspekto'-u Craig 
buvo rūkomajam kliubo kam
baryj, kuomet butą: inėjo pen-
kiolika kaukuotų vyrų. 

lnėjusieji pirmi .-;sia salėje 
revolveriais atrėm.j patarnau
toją, kuriam jsaiė tylėti ir 
nesijudinti iš v ie to Kiti pen
ki inėjo rūkomąja kambariu 
ir tenai atrėmė revolverius į 
pulk. Smyth it inspektorių, 
Craig. 

Vienas iš inėjusių tarė pul
kininkui : 

'Sveikas savo pavaldinius 
mokini šauti tiesiog. Dabar 
pats esi po šoviniais. Buk ga
tavas." * * 

Keli šūviai jin paleisti ant 
vietos paguldė. 

Žmogžudžiai pasprūdo. 

Imperatorius Craig pažeis
tas tik kojon. Užpuolikai a-
kimirkoj apleido butą ir įsi-] 
maišė minion gatvėje. Ir to-1 
kino būdu pasprūdo. 

Buvusioje karėje pulk. Smy
th buvo praradęs vieną ranką 
ir buvo apdovanotas Viktori
jos kryžiumi. 

Jis buvo garsus Airijoje 
tuo, kad savo pavaldiniams 
policijantams visuomet liepda
vo šaudyti tiesiog be jokios 
atodairos. Prireikus* nesigai
lėti žmonių. 

Toks jo pasielgimas paga
mino jam priešininkų. Apie jo 
žiaurumus klausimas buvo ke
liamas net pačiam Anglijos 
parlamente. 

"Dram-ui" Ka-
• v 

ama is 
Kauno. 

KAUNAS, Liepos 18. Drau
gui, Chicago. 

Vilniuje mūsų ir Rusų ka
riuomenė. Tvarko lietuviai. 
Rusai pasitraukia, veja lenkus. 

SU 
"j^ižgfc Anglijos Pasiūlymai 

ČIAS TERITORIJAS. 
VILNIUJE YRA LIETUVIAI 

IR BOLŠEVIKAI. 

IC 
U10 

Bolševikai veikiai apleisią Lie
tuvos sostinę. 

Bolševikai Nori Turėti 
Reikalus Tik su Varšava 

BOLŠEVIKAI NENORI AR COPENHAGEN, liepos 18— 
r i a . • • cmlial- , . TT t * K a u n o č i a Pranešta, kad • MISTICIJOS SU LENKIJA. Lietuviai supliekė tentu, Vie- U e t u v i a i a ^ v o fr j a u ^ ^ , 

turi { i t . 
I . K su 

vi/je; internavo pustrečio tuk 
stančio. Rusų taika prielanki 

2,500 ketvirtainių kilometrui 
„., „ , „ . ! teritorijų, kurias buvo okupa-
Vilnius. Lyda, Gardinas mums, j l e n k a i fr b u y 0 rivereti 

atstatys geležinkelius,, šimtą- j l e i s t į }A^ud n ū 0 ̂ ^ 
tūkstančiu dešimtinių girių i ^ . J g ^ ū ^ į į * 
nusikirsti, aukso trys milijo
nai rublių. Vasarojai nudegę, 
žirniai, linai pusėtini. Prezi
dentu apskelbtas Naruševičius. 

Jakaitis. 

Jie geresnes sąlygas žada 
lenkams. 

Tą pačią telegramą taip-gi 
paduodame su visomis klaido
mis kaip gavome: 

Vilnje mnsu ir rusu kariuo
mene tvarko lietuviai rusai pa
sitrauki veja 'lenkns lietuvia 
suplėkę lenkus vieveja suter-

nuo Rusijos sovietų užrubeži-
nių reikalų komisaro Tchitch-
erino. Jis praneša, jog bolše
vikų kariuomenė veikiai apleis 
Vilnių, kuri atėmė nuo lenkų. 

Vilniun nuvykusi ir Lietu-

LoLdonas, liepos 20. — Ru
sijos sovietų valdžia atsakė 
Anglijai i šitos pasiūlymą bol
ševikams padaryti armistivija 
su Lenkija. 

Laikraštis Times vakar pas
kelbė ištraukas iš to atsakymo. 

Times pareiškia, kad boiše-
vos kariuomenė ir su bolševi-įvikų dokumentas ilgokas. Ma-
frftis nėra jokių nesutikimų. įnouia, jog vyriausybe veikiai 

Nuvykus lietuvių karinome- Ji i s t i s a i pa^elbs. 
nei Vilniun, pastarosios vadą \ Atsisako keliauti Londonan. 
sutiko bolševiku komisaras, i 
Kalbėdamas jis pareiškė, kad' S o v , e t ,J v a l < l ž i a * * • * • s i l^ 
bolševiku kariuomenė veikiai !Stl s a v o a t s t m i l s Lom.onan i 

nav pustrecoi tukstaneo rusu j a p i ^ g ^ į n e ^ y į^r j be t i V e s t i t a i k o s , t a r . v l ) a s s u inkais J Times pareiškia, jog sovie-
taika prelaki Vilnius Lvda . , .,_ , .». „_ ' ' . inadedant 

šiandie reikalus 
viena Rusija. 

Žada geras sąlygas. 

Kas link pačios Lenkijos. 
sovietų valdžia pareiškia, kad 
Anglijos pasiųloma armistici
jos linija lenkams neteisingą. 
Sako, bolševikai lenkams ga
lės duoti kur-kas geresnes tai
kos sąlygas. 

Pagaliaus bolševikai atsisa
ko turėti ka-nors bendra, tv. 
daryti annisticiją, su gen. 
AVrangelin pietinėj Rusijoj. -

Sako, kaip gen. Wrangelio 
kariuomenė, taip visi ten jo 
globoje esantieji pabėgėliai, 
turi pasiduoti be jokių sąlygų. 

Atsakymo tonas pašiepiantis. 

prelaki 
Cardinas mums atstatys gege-
zinkelius semtauks desiratiju 
giriu nukirst *aukso t rys ' mi-
lionai rublli varsariai nedegė 
zuiniai inian pusėtini presi-
dentu apskelbtas Narusevi-
eus. 

Jakaitis.' 

(Sulig kablegramos, lietu
viai internavo pustreėi0 tūks
tančio lenku kareiviu. Matyt, 
tie lenkai kareiviai buvo norė
ję briauties Lietuvos gilumom 
ar užpuilė lietuvius kareivius. 
Tad lietuviai juos nugalėjo, 
nuginklavo ir internavo. Taip 
padarė todėl, kad šitoje karėje 
bolševikų su lenkais lietuviai 
yra neutraliai. Jie nekariauja 

] ir kitus apskričiu. Bus paves-1 ] ) a ( l e ,d a n t A » f J**- ^ M 
ta lietuviams sulig padarytos ;1 M ?^a h m a s į*** N o 

ja yra partijme. 

tas j tų valdžios atsakymo tonas 
Nes 

taikos sutarties. 

Argli-|sarkastinis (pašiepiąs). 
j pažymima, jog Anglijos pasiiį-_ 

„ .. t .. Be to, sovietų valdžia griež-lhiriai dar labjaus padidina 
Neišpasakytas eitu^jazmas f a j n e s u t j n k a > k a d t o s o m lpnJ]enkuose nepasitenkimą ir ne-

pakilęs Kaune dėlto, kad h e - ; k a i s t a i k o s t a r v b o s e daK vau-! pasitikėjimą talkininkais. 
j * ? . * ? 1 ^ * * ? ^ * l i ą ~ t * m » viešpatijų at- Toks griežtas Anglijai, tai-
kad bolševikai pažadėjo ve i - | s t o v a i ^ R n s j j a g u P a b a , . L i r talkininkams, at^akyn*^ 
kiai apleisti tą miestą. j t i j o s ^]hnh j a u p a d a r ( . t a ] . j a n o t Tįm^ regig? n e I c i g A p g 

ką. Ir lenkai su tomis šalinus jlijai tolesniai vesti tarybij su 
neturi nieko l>endra Lenkai į bolševikais prekybos reikalais. Buvęs šešis kartus Cliieagos 

majoru, senis Ilarrison, de
mokratas, išreiškia norą but 
kandidatu i Blinois valstijos 
gubernatorius. 

su lenkais. Bet podraug žiuri, 
kad lenkai nedarytų skriau
dos Lietuvai arba nesikėsintų 
prieš lietuvius. Kitaipgi nepa-
klusnuosius internuoja). 

LENKAI SMARKIAI GENA
MI Iš LIETUVOS. 

Lenkai bėga iš Baranovičių. 

TfflNGS THAT NEVER HAPPEN 
Rjr GENE BYRNES 

BOMBOMIS APMETĖ ANG
LŲ KAREIVIUS. 

Du užmušta, daugelis sužeista. 

gu dabar talkininkai rūpinasi 
Į Lenkijos likimu, 

LIEPOS on 1 
" V . 

1920. 

bnt 
Chifnsjii ir priorciesčijii 

Šimulio šiiriau. vakare cal 
griausmu: rytrij iyr:i/ns ii>-as 
vėsiau. 

Temporatura vakar augšeians 
69 ].. žemiausia — PO hiinsrn;; 

Mėnulis leidžiasi 11 fi] vakare 

Pietinėj Polesėj bolševikai 
Įveikė lenkų raitelius ir paėmė 

, l)'»;nbrowifa sodžių. 
Sti;>rio> ho!š«>vikų ntnkos 

; n'm-Š'ii- ny-:'vA\ Ilusrr.Tyn ir 
i Aiv.ojoauie *aliin,'!t T>'?̂>Ti*> a 
į pv "l i rikėse. 

Cork, Airija, liepos 20. — 
Aną naktį tuojaus po nužudy
mo čia policijos komisijonie-
riaus Smyth, buvo prisiųsta 
keli militariniai automobiliai 
su kareiviais. 
Prieš prisiųstus kareivius pa 

kilo jryventojai. J važiuojan
čiu* imta mėtyti bombos. Pa
mesta apie 60 bombų. Sako
ma, jog apie 70 kareivių su
žeista 

Visam mieste buvo pakeltas 
neapsakomas teroras. 

Kareiviai prieš gyventojus 
puolėsi sn durtuvais. Du žmo
gų nužudyta ir daugelis su
žeista. 

Pranešama, kad bolševikų 
kariuomenė pergrupuojame su 
tikslu pulties ant Kovelio. už 
75 mailių pietuose nuo Brest-
Litovsko. 

Londonas, liepos 20. — Su
lig ofieijalio pranešimo iš Ma
skvos, bolševikai apleido Vil
nių ir pasileido Į pietvaka-
rus paskui bėga»čius lenkus. 
Visur vedama energinga 
kampanija. Norima kuovei-
kiaus lenkus išmušti iš (Jardį-
no ir suvaryti juos tikron Tren
ki jon. 

Bolševikai paėmė Lydą. 
Jiems veikiai teks ir Barano
vičiai. Xes lenkai ir iš ten jau 
bėga. 

Pranešime pareiškiama, kad 
bolševikai užėmę upės Lan li
niją, vakaruose nuo SI neko 
Lenkų puolimai 
atmušti su dideliais jiems nuo
stoliais. 

Krymo fronte seka mūšiai 
pietuose nuo Oriechovo. 

GELEŽINKELIU DARBO 
TARYBA SKELBIA NAU

JAS UŽMOKESTIS. 
Šiandie geležinkeliu darbo 

taryba Chicagoje paskelbia 
geležinkelių darbininkams pa
didintas užmokestis. 

Kiek sužinota, taryba neiš
pildo darbininkų reikalavimo. 
Daliai darbininkų užmokesti 
padidina tik perpus, kiek jų 
buvo reikalauta. Kitiems dar
bininkams nepripažinta nei 
pusės reikalavimų. 

Geležinkelių darbininkų or
ganizacijų (j kurias priklauso 
arti poros milijonų vyrų) vir
šininkai jau kelinta diena ta-

Dubno l n'a?i> k a s P r i s i e i s padaryti, jei 
padidintos užmokestys nepa
tenkins darbininku. 

PALAIDOTAS IMPERATO 
RIENĖS LAVONAS. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Ligoninėje gydytojas i pacijenta: — Bus labai pavojingai 

ta operacija. Gal kartais tamsta ir atlaikysi, BET — 

Parnborough, Anglija, lie
pos 20. — Ispanijoj mirusios 
buvusios Prancūzijos iiupera-
torienės, imperatoriaus Xapo-
leonoTrečiojo žmonos, lavonas 

J čia iškilmingai atlydėtas ir pa
laidotas Šv. Myk. vienuolijos 
koplyčios kriptoj, šalimais jos 

j vyro palaikų. Bažnytines lai
dotuvių apeigas atliko Tėvai 
Benediktinai. 

Mirusioji imperai.»rienė Eu
genija buvo ėjusi 93 metus. 

Sakoma, tuojaus bus 
paskelbtas referendumas. Nuo 
šito pasekmių prigulės toles
nis veikimas. Gal bus pakel
tas generalis streikas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų verį; 

tė mainant nemažiau *25.'XK1 lie
pos 19 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.84 
Lietuvos 100 auksinų 2.65 
Vokietijos 100 markių 2.65 
Lenkijos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 10 
Šveicarijos ui 1 dolierj 5 fr. 64 
Ttalijos už 1 dol. 17 L 05 
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Kuomet parėjo pirmų žinių, 
kad lietuvių armija inėjo Vil
niun, Amerikos lenkų spauda 
pakėlė didžiausių trukšm^. Tą 

Eina kasdieną išskyrus nedvldicaius. 
PRENUMERATOS KALVA: 

CHICAGOJ IB IŽS1ENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Metu. 4.00 

SCV. VALST. 
Metams $6.00 i 
Pusei Metu s.oo i tnikšniį padidino faktas, kad 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Xauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperka nt krasoje ar eiprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laižka. 

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

Tel. McKMev 6114 

Antrasis Lietuvos 
Prezidentas. 

Vakar gavome mus bendra
darbio kun. Jono Jakaičio te
legramą iš Kauno. Ji neabe
jotinai praneša, kad tenai pa
skelbtas antras Lietuvos Pre
zidentas Tarnas Naruševičius. 

Jis yra Santaros narys žy
miai palinkęs prie socijalistų 
liudininku. Jis galėjo tapti 
išrinktas tiktai krikščionims-
demokratams duodant už ji 
balsus. Turėdami absoliučią 
didumą Steigiamajame Seime 
ir rinkdami tėvynės preziden
tu ne savo partijos žmogų 
krikščionys demokratai paro
dė, kad neieško valdžios savo! 
partijai. Ir jų draugai ir jų 
priešai, kuriems tėvynė rupi 
labiau už partijų tikslus, pa
gerbs, krikščionis -demokratus 
už tą nuoširdų tarnavimą Lie
tuvai. 

Naruševičius yra lietuvio u-
kininko sunūs. Jau rašėme a-
pie tai. Pabaigęs mokslus jis 
visą savo amži išbuvo Maskvo
je iki 1917 m. Paskui jis at
vyko i Ameriką ir, čia trum
pai pabuvęs, nukeliavo į tėvy
nę. Nors jisai nėra mūsų pa 
žiūrų, bet jis yra rimtas vyras 
ir tikrai myli tėvynę. Būda
mas svetur, jis jos neužmiršo. 

Todėl "Draugas" nuošir
džiai sveikina Antrą j j Lietu
vos Prezidentą. Jis stojo i pir
mutinio Lietuvos piliečio vie-
tą labai džiaugsmingoje va
landoje, kuomet Vilnius gri
žo lietuviams, kuomet lenkų 
užimtos mus žemės pasiliuo-
savo iš po užgrobikų. Linkime. 
kad visą. jo prezidentavimo 
laiką žymėtų džiaugsmingas 
tėvynės ėjimas geryn ir stip
ryn. 

Sveikindami Antrąjį Lietu
vos Prezidentą mes negalime 
užmiršti Pirmojo, gražiai, pro
tingai ir laimingai vedusio tė
vynę pačiais pavojingiausiais 
laikais. Jo Įpėdinis taipgi pa
jus, kad Lietuvos vadą spau
džia galingos neteisėtos, slap
tos ir atviros įtekmės, neno-
rinčios naudos Lietuvai. Vi
sais tais atvejais, kada Pre
zidentas ieškos atramos prieš 
tas įtekmes, jis jos ras ir mu
myse ir mūsų organizacijose, 
ir visoje Lietuvių tautoje. 

Atsisakydami remti žmones, 
norinčius perdirbti didžią Lie
tuvos visuomenę sulig mažu
mos norų ir pažiūrų, mes 
drąsiai žadame padėti dirbti 
Naujam Mus Prezidentui kiek 
vieną tėvynei naudingą darbą. 
Tikimės, kad Tarno Naruševi
čiaus vardas •Lietuvos istori
joje teisėtai stovės šalia Sme
tonos vardo. 

Lietuva susitaikė su Rusija. 
Taigi, lenkų supratimu lietu
viai išdavę lenkus ir Lenkiją. 

Lietuviai nekuomet nebuvo 
pakėlę tokių baisenybių, kuo
met lenkai, paėmę Lietuvos 
sostinę, atsisakė aną sugrąžin
ti lietuviams. Lietuviai nepa
kėlė baisaus trukšmo, kuomet 
lenkai ilgas laikas valdė Lietu
vos plotus ir viešai sakėsi už-
imsią visą Lietuvą. Lietuviai 
pagaliaus užsiėmė ramiai savo 
šalies patvarkymu, kuomet lan
kai piktai suokalbiavo prieš 
Lietuvą. 

Bet štai kuomet pabėgus 
nuo rusų lenkams lietuviai in
ėjo savo išvaduoton nuo len
kų jungo sostinėn, lenkai kai
po nekulturingiausi žmonės 
prapliupo prieš lietuvius. 

Amerikos lenkų tautininkų 
organas Chicagoje vardu 
"Dziennik Związkowy'' iš lie
pos 15 d. štai kaip nurašo a-
pie lietuvius: 

"Įvyko tas, ko senai tikė
jomės. Širdingiausieji mūsų 
lietuviai, kurie už savo gy
vavimą dėkingi tiktai ki 
tiems, ir visųpirma Lenki
jai, gi sau absoliučiai nieko 
— susijungė su bolševikine 
^Rusija prieš Lenkiją, idant 
vėl pigia kaina pasisavinti 
žemes, kuriose visai nėra lie
tuvių. Tad lietuviai užėmė 
Vilnių, užims ir kitus mies
tus. Nes lenkai iš visos Vil
niaus gubernijos ir Baltgu-
dijos atsimeta ant Nemu
no." 

Jei lenkuose butų kiek tei
sybės ir tikros kultūros, apie 
kokią jie daug kalba, tad tu
rėtų didelės gėdos sakyti, kart 
lietuvių tauta už savo gyvavi-

Karalijojc ir taip jungė aluu 
jiasauliu. 

ir mūsų širdims, ženu-jt- be-'' 
gyvenai:t, skina vi- ai;gštyn » Keturiuose aktuose scflnos 
kirti. Sursum eorda! Taigi Bi- * veikalėlis. 

: Paklydėlio Kelias 

< • • • ^ < LIETUVOS RIBOS RYTUOSE. 
T. Naruševičiaus nuopelnas yra. kad sudarė naudingą Lietuvai taikos sutartį su Sovietų 

Rusija. Triguba linija nuo Kreslaukio ir Prid rujo pro Vileiką iki Baranovičių ir Koznicc^ 
bei Sakalės parodo rytinę Lietuvos ribą ir pu se pietinės,sulig pirmųjų telegramų. Spėjame, 
kad jos dalį reikės vienur patraukti į vakarus, kitur i šiaurius, kuomet ateis pilnas sutarties 
nuorašas. 

Spuogas ant geležinkelio tarp Kauno ir Vilniaus i rytus nuo Kaišedorių reiškia Vie
vį, kur lenkų kariuomenė norėjo su ginklais prasimušti į Lietuvą, bet tapo įveikta ir nu
ginkluota. 

mą neturi but dėkinga sau, 
bet Lenkijai ir lenkams. Nes 
lik pakvaišėlis gali tokius nie
kus }>asakoti. 

Kokie jie geradariai! Ilgus,' 

ŠVENTASIS RAŠTAS. 
NAUJAS TESTAMENTAS. 

Pranešimas Katalikų Dva
siškiams. 

Pirmininkas: Vyskupas Juo
zapas Skvireckas. 

Kasininkas: kanoninkas Ka
zimieras .Paltarokas. Kauno 

blijos karžygiai yra tiesieji 
inusų vadai, nutiesusieji mums 
kdią. Juos pačius, jų kelius 
ir priemones privalome pažinti 
pačiame šaltinyje ir pamėgti. 

Biblija—sietuva, juros gily
bė. Kas jon neriasi, neskaito
mą dvasios turtų pasigauna. 
Daug kas, tiesa, ir žūva; tik 
yra priemonių to pasisaugoti: 
tai Bažnyčios dedamas kome
ntaras. 

Tai Šventasis Raštas ir yra 
skaitytinas, kaip mokyčiau
siems žmonėms, taip ir bet tik 
paskaivantiems; »a ir i>latiirti-
nas visomis priemonėmis, bet 
kokios piogos pasigavus. 

Žiūrėkite,, kaip Biblijos ver
tybę yra supratęs protestantų 
pasaulis; po kiek milijonų jai 
platinti išpila ir po "kiek mili
jonų egzempliorių jos pas-
skleidžia! Argi negražu butų, 
kad ir kiekviename katalikų 
gyvenime šalia Dievo Mukos 
regimoje, lengvai pasiekiamo
je vietoje gulėtų bent Naujo
sios Sandoros stora knyga; 
kad ją tai vienas, tai kitas, 
prisėsdamas atsilsėti, prasivo-
žtų bet kurios vietos vieno an
tro posmelio paskaityti, o šfen 
tomis dienomis ir ištisų sky
rių bendrai paklausyti, kaip 
bendrai giesmes gieda f Nejau
gi nuobodžiui nuvalyti, šir
džiai, paguosti, protui apšvies
ti tetinka ^ienatijis ir tas daž
nai nevykęs laikraštukas? 

Nėra geresnio pratintojo 
galvoti, skaitant, ir jausti, kas 
kilnaus pasakyta, kaip tasai 
pripuolamai atskirais posmais 
skaitomas Šventasis Raštas! 
Ypač jo Naujoji Sandora, su
darytoji paties Dangaus No-

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre-
snokite: » 

"DRAUGAS" PtTBL. 00. 
1800 W. 46th Str. 

Cnicago, DL 
»-

H ' ' ' * • • » » « « » » » • » • • • • « , • • ) 
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Išmok tJerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 

čių, prityrimas 
daodursaa zicki-

nanties. Vietos atdaros. Specijatia 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEB SCHOOL 
1M S. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lobo. 

Žemaičių Vyskupas Pranciš
kus, bendrasis Komiteto jubi-
lėjui švęst Garbės Pirminin
kas, ir kunigija labai susirū
pinę, kaip čia tinkamiausiai 
pažymėjus. 

metus dėjo pastangas sulen-j 500 metų sukaktis, 
kinti lietuvius. Tuo. tikslu ( r u d e n i 1 9 2 1 m£ k a i p ^ 
polonizmo propaganda jungė Vyskupija yra teisėta. 
su tikėjimu, pakeldavo net 
muštynes lietuvių bažnyčiose. 
Ir jie dar pliauškia, kad lie
tuviai už savo gyvavimą turį 
but dėkingi jiems! 

Posėdyje bal. m. 25 d. Žem. 
Vysk. rūmuose dalyvavusieji 
vyskupijos kunigai vienan bal-
san nutarė—pi mm pirmiausia 
per tuos ateinančiu? sukakties 
metus dvasiškai paveikti j ga
nomuosius: patiems kunigams 

kultūros sienųl Nesparčiai 
švietėmės, nesparčiai ir krik
ščioniškoje tobulystėje kilome. 
Švietimasis duoda nemažu 
priemonių tobulintis. Mokykla, i taro-Nazareto Mokytojo 
knyga daug ko Įkalba, j dang Tėveliai! Susidėkime visi, 
ko įmasina, daug pavyzdžių'Vežtai viso pasaulio lietuviai 

kunigų Seminarijos Vice-Rek- j duoda. • j kunigai, net ir tie, kurie dva-
toris. i Afnsų mokykla, pirma vis j sįįkos gerybės velyja Lietuvai, 

Juozapas j buvusi tik bažnyčia, kuria I j-jej- keno turtas tesės, ta-
laikrašČio Žmonelės tegali naudoti VoeLsKa neŠykščiai, idant Naujoji 

Bet tai dar ne viskas. Tas 
laikraštis to'liaus pareiškia, 
kodėl lenkai atsimeta. Taigi. 

"Idant sutrumpinti li
gi mažiausio laipsnio savo 
niušių liniją ir todėl, kad 
taikos sutartimi su bol
ševikine Rusija Lietuva ati
darė savo rubežius bolševi
kų ordoms, kurios gali pe
reiti per lietuviškas žemes | j a jaįgį dovanėle— 
ir pulti lenkus iš užpakalio 

Sek re toris: kun. 
Tumas, "Tautos" 
redaktorius. 

Šis tatai komitetas, prisiė
męs vyskupijos dedamąsias 
ant jo pareigas — parūpinti 
kalbamąjį jubilėjans leidinį, 
kviečia, 

visos Lietuvos Dvasiškius. 

ir visus šiaip jau lietuvius ku
nigus, kur tik jie gyventų: 
Lenkuose, Rusuose ar Ameri
koje, atjausti Šventojo Rašto 
vertybę šiuo laiku ir prisiimti 
jo leidimą, brangiai atsieisian 

0 8 . J. SMN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

40 Cemrt 
Bes. U N W. 

Talefonaa Cicero Ss l t 
Oflao Cicero 4.9 

KAIJBAafB 

PRANEŠIMAS 
—1*41 

Dr. M. T. STOKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i Pcople Teatrą 

161* W. 47 Str. TcL BouL 1«6 [ 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėi. 10 iki 12 ryte. 

Bes. I»l-4 W. 4Srd Street. 
Nuo r*rto iki ^iet* 
IeL McKinlcy Ūi 

ke-

atsinaujinti Kristuje per tami^ to r. i an ^ ^ ^ ^ at?imo-
tikras programines rekolekei- kį s i an t} ( | v a s } o s v < f c } 4 a K . 

"Kad tas neįvyktų, lenkai 
atsimetė iš Lydos, Vilniaus 
ir Baltgudijos, palikdami 
lietuviams liuosą kelią. 

"Tad be mažiausio lenkų 
pasipriešinimo lietuviai už
ima žemes ir miestus kaipo 
savuosius, džiaugdamies len
gvu grobiu ir manydami, 
jog jie jau pasiliks tose že
mėse viešpačiais. 

M Dvasioje tečiaus jie nu
jaučia jog gali but bloga, 
jog lenkai dar gali nugalėti 
bolševikus, gi tuomet ateis 
laikas Lenkijai pasiskaityti 
su Lietuva Tad lietuviai 
liegėdiškai ir lapės gudrumu 
intikina lenkus, kad jie nė
ra lenkų priešininkai, kad 
nori gyventi sutikime, it 
kad nenori kariauti su Len-
kija." 
Po šitų visų jeiemijadų len-

jas, Kristuje-gi atnaujinti ir 
žmonių dvasią per tam tikras 
jiems skiriamas misijas. O ko 
mes, kunigai, silpna savo su
gebėjimu netesėsime, tai dali
mi papildyti popurelizuotina-

pačių kunigų lėšomis išspaus
dinta Naujosios Sandoros 

knyga. 
Tam tikslui tapo <"ia pat iš

rinktas dalinis jubilėjaus ko
mitetas šventajam Raštui po-
pulerizuoti: 

1921 metų rudeni sukaks 
lygiai pusė tuksiančio metų, 
kaip Apaštalu Sostas susida
rė paskutinę visoje Europoje 
savo pozifiją Dievo Sūnaus 
valiai ir mokslui skelbti. 

— Eikite Į Žemaičių žemę, 
skelbkite ir jiems Evangeliją, 
krikštydami juos vardan Tėvo 
ir Sūnaus ir Šv. Dvasios. 

Buvo padaryta pradžia. Te-j jos, filosofijos, istorijos, teises, 
čiau ant patiesto gero, tvir- į etnologijos. Tai visokiariopos 
to pamato nesugebėta išves- j išminties šaltinis. Ui Šventąjį 

vos kas kelinta ar net ka 
liolikta diena, galu gale, at
sistojo šalę bažnyčios. Žmonės 
ėmė skaityti, knygų pasiilgti 
ir net jų godėtis. Ir mes jiems 
duodame knygų, pirmiausia, 
žinoma, vų, kurios žmogaus 

| dvasią tobulina, idėjina, šva
rina. 

Šios rųšies knygų knyga. 
Biblija, tai Šventasis Raštas, 
tai Dievo Žodžiai ir tų, kūne 
pirmieji tą Dievą ir Jo žo
džius ėmė suprasti ir gyveni
mui taikinti. 

Knygų knyga, Biblija, yra 
amžinoji, knyga Ji Švietė, kul
tūrino ir tebekulturina visą 
pasauli, tuo pačiu žygiu ves
dama jį išganymo keliu tiesiai 
į Mokytojo Rūmus, j laukia
mąjį išsiilgtąjį Edenc. 

— Ir nenurims žmonių šir
dys, kol neatsilsės Viešpatyje! 

Knygų knyga tai ištisai 
mokslų enciklopedija: teologi-

ti lygiai tvirtų šventumo ir 

kų laikraštis baigia: : svetimas tautas. 
"Nesulaukinias lietu-į Ir todėl nestebėtina, jei jie 

viams. Už tą bestijalį žing- atsipriklinę visiems, jei šian-
snį Lenkijos žvilgsniu irįdie rusai jiems duoda pamo-
jie gausiai užmokės.'* kų, jei tie patys talkininkai 

Raštą nėra ir nebus įvaires
nės ir turtingesnės knygos,kur 
tiek žmonių ir tiek jų veiks
nių rodytųsi, šalia viso to, tai 
kibliausia, žmonių buitį švel
ninanti beletristika, poezija. 

Bibliją perskaitęs žmogus 
Tai ''puikiausias" lenkų kul pripažįsta, kad lenkai laužę lyra perskaitęs ištisą knygyną, 

turos žiedas. Lietuviai atsiima taikos konferencijos nutari-j To negana: jis bus jau Bibli-
nuosavias teritorijas, savuo-mus. [ją pamėgęs: tokia jos galybė: 
sius miestus ir lenkai už tai; Kaijvgi tas atrodo: Žmogus bus tinkamai įvertiiVs ir jau 
žada lietuvius tiesiog p ragai-1 pragena vagį iš savo klėties, 
Sinti. Igi tas vagis lygdamas atsi-

Dar kartą paaiški, kad atsisuka ir grūmoja kerštu! 
kas kitas, kaip tik lenkai yra! Tegu lenkai nesididžiuoja 
pavojingi taikai Europoje. Nes jnžkar'S".f i p".«ę Europos. Lie-
jie nepasitenkina savo žemė- jtuyiai įstengs apginti savo Te
mis. Jiems norisi pavergti vyuę uuo užpuolikų. 

kartkarčiais gųž prie jos, rak
damas vis naujų indomesniŲ, 
dvasią pagaunančių dalykų. 
Gers paties Dievo įkvėptąją 
rinktinių žinomų dvasią: Tų, 
kurie kūnu tebebūdami žemė
je, sielomis jau gyveno Dievo 

Sandora butų galima parda
vinėti vos tik poperio ir trans
porto kaina, po keletą auksinų 
egzeniplioris; visa kita tegu 
bus mūsų, ganytojų, doviana 

Tą Naująją išaudorą pigių 
pigiausiai paleidę, jei liks lė
šų, tuojau imsimės supopuleri-
zuoti ir Senosios Sandoros 
lietuviškąjį tekstą, O jei Die
vas palaimins mūsų darbą, tai 
ir daugiau ko, kas padeda Bi
bliją suprasti ir ją įsimylėti. 

Ketiname šiuo sykiu atmušti 
25,000 egzempliorių, skirdami 
po keliolika kiekvienam tūks
tančiui lietuvių katalikų, po 
keletą kiekvienam sodžiui.Tam 
tikslui reiks labai didelės su
mos, nes reiks ir viršeliu ap
taisyti. Sulig to tegu bus ir 
mūsų pačių naštos bei nuo
pelno didumas. Juo labiau 
pajusime jos sunkumą, juo la
biau busime patenkinti nusi
manymu gerai padarę. 

Jei kiekvienas šiaip jau ku
nigas paskirtų Šventajam Raš
tui populerizuoti bent po šim
tą auksinų (markių), šiais 
laikais tai ne taip jau dideli 
pinigai: vos tik pora dolierių.Į 
(duosnumas sulig krikščionis-? 
kojo uolumo>; jei ganytojail 
paskirtą po šimtą auksinų J:M»Į 
kiekvieno tūkstančio ganomų
jų,—tai, rodos, ir užtektų. 

Davėjai gautų proporcijona-
liai dovanoms 
už kurius dalis jo išdėtos su
mos jam sugrįžtų, nes Švento
jo Rašto platintojai tebusime 
mes patys, ne komiso knygy
nai, ir nuo asmeninio noro ge
rai žmonėms padaryti priede-
rės egzempliorių papigiin.'i;a<. 

(Pabaiga ant 3 pusi.). 

Telefonas Bontevud H M 

DR. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago. HL 

VALANDOS: >—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

I 

! 
i 

: 5 1*L Drorar 7*4* 

Dr.CZVaelu 
DtETTVIS DENTISTAS 

Valandos: suo i ryto lkl 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 rakam 

4712 SO, ASHLAND AVKNTE 
aftl 47-ftM Gatrės 

DR. S. MIKELIS 
UHftfJVB 

GYDYTOJAS IB CHIBtROAS 
OBmM tr i t m ^ M ««^». 

33&S So. Halstod Sfer. 
Ant Virgos Univcnal State Btokl 
Valandos nno 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomia nuo 10 iki 2, ^ ' 
Telefonas taria «M4 i , 

JĮ.P.WAITCIffiS 
ATTORNKY AT LAW 

U E T C n s ADVOKATAS 
*S*t 'S. WOOD STRIKT 

736 W. IMh 8TRCRT 
CHICAOO. 

afrKtakr 12SS i 

S. D. UCHAWICZ 
UETIVVS r.RVBORlfS 

Patarnauju, laldotm-^sn K" pigauMa. 
Ivrtkaie meidžiu atšaukti, o mano 
ft;irbu tn̂ rt** užcoc^'i ntį. 
2314 Vf. 23 Fi. Cnicago. UL 

TeL Oaaal l i*». 

egzempliorių, j neata. usa imicpmdcno* Bivd. 
Telefonas Van Barcn 2t4 

N . k, A. ftOTH, 
R n w gydytojai (r chirurgą* 
BperMallstaa Motertfkn, Vyrtaka 
Va*v tr Tham cbmOBtą Mg* 

\ĄIJMDA»: 10—11 cyto »—» p* 
piet« 7—a rak. VedaUoatfc i a _ n «. 
Otlma: S3S4 8a BMfaai 8C, 

Tttiefnmn 
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SVffifTASIS RASTAS. 

(Tąt>a nuo 2 pusi.). 
Tėveliai! Komitetas norėtų 

tuojau pradėti darbą, veikiau
siai Monaehiunie, kur pigiau, 
nes rankraščiai jau prirengti 
arba nesutruks rengiami. Tai-

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešinąs. 

LIETUVOS STUDENTAMS 
ŠELPTI DRAUGIJA. 

Sulig 'El tos" pranešimi]. 
gi nieko netrukus, prašome j Berlvne vra įsikūrusi draugi-
atsiųsti j mūsų kasą savo nue-Į j a šelpti Lietuvos studentus 
lai skiriamą sumą, geriausiai vokiečių krašte, kuri yra le-
Komiteto Sekretorio kun. J. galizuota vokiečių ir Lietuvos 
Tumo vardu į "Tautos" re
dakcija, Kaunan. Maironies g. 
Nr. 13 ar kurio kito Komiteto 
nario vardu. 

Visi gavimai tuojau bus 
kvituojami tame pat laikraš
tyje ir skyrium Sekretorio ir 
Kasininko kam K. Paltaroko 
parašais. 

Melste meldžiame Tave, dū
šelių Ganytojau, kurs busi 
gavęs vardu adresuotą šį pa
kvietimą ir kurs buei kitu ke
liu gavęs šią žinelę, nepanie
kinti šios progos nors dalimi 
atsilyginti nepakankamai uo
liai ir šviesiai dorinamiesiems. 

Jnbilėjinio Komiteto Šven
tajam Kaštui populerizuoti. 

Pirmininkas vysk. J, Skvi
reckas, kasininkas Kan. Kaz. 
Paltarokas, sekr. kun. J. Tu
mas. 

Įstatymais. Tai draugijai į-
kurti iniciatorių buvo Lietu
vos pasiuntinys Berlyne D-ras 
J. Purickis, dabartinis Stei
giamojo Seimo atstovas, kuris, 
susitaręs su žymesniais mūsų 
pramonės atstovais, pagaliaus 
ir įkūrė tą draugiją. Jam pa
dėjo medžiaginiai ir idėjiniai 
žinomas Lietuvoj ir vokiečiuo
se generalis direktorius Hir 

nės ir moralės pašelpos. Tuo 
tarpu ta draugija jau- yra ga
vusi aukų iš: 

D-ro J . Purickio, dabartinio 
Steigiamojo Seimo atstovo 
3,000 auks. 

B. Hiršovičiaus, generalinio 
direktorio Berlyne 12,000 auk. 

D-ro Rozenbaumo, Suv. Val
stybės Tarybos nario 300 auk. 

D-ro N, Soloveičiko, direk
torio Berlyne 1,000 auks. 

D-ro L. Soloveičiko clirekt. 
Berlyne 1,000 auks. 

J . Savickio, Liet. pasiunti
nio Kopenhagoj 600 (kasmet). 

Vokiečių banko Berlyne W. 
8 10,000 auks. 

Vok. Prekybos banko Berly
ne C. 2. 3,000 auks. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» • • • • • — - • Į I I I I i i i i 1 M n ill 

ROCKFORD, ILL. 

Daug teko Važinėti ir apsis
toti skirtinguose miestuose, 
bet kaip Bockiord'as, tai re 

šiokiomis dienomis, kuriems 
galima, rengia privatinius pik
nikus. 

šovičius, kuris, pats nesigai
lėdamas nei darbo, nei lėšų, j Ch. S. Segalovičiaus, direk-
sugebėjo pritraukti net žy- i torio Karaliaučiuje 5,000 auks. 
miausias vokiečių finansines j D. Kremario, banko direkto-
įstaigas, pav. vokiečių banką, j rio Dancige 500 aukš. 
kuris įnešė draugijai 10,000 
auks. Pats Hiršovičius su sa-

Viktoro Gailiaus, Pasiunti
nybės sekretorio Berlyne 100 

vo žmona paaukojo draugijai Į kasmet 
24,000 auks. Be to, jis duoda D-ro Vikero, juriskonsulto 

DAUGELIO METŲ STUDI
JAVIMAS IR ĮSITIKI

NIMAS. 

Nors jau mes turime šiokią 
tokią pradžią vienuolijų, te-
čiaus, rodos, nieks negalėtų tie 
šiai užmesti, buk mums butų 
perdaug naują sutverti. Atsi
radus daugiaus vienuoliją, be 
abejo, atsirastų daugiaus ir 
pašaukimų jąsias užpildyti. 
Taigi butų naudinga sutverti 
tokią, kokios dar neturime* 
Rodosi butin mums reikia 
tokioj vienuolijos, kari priim
tų ir aprūpintų visus, be sfcir-
tumo, senus ir jaunus, ir vi
siem? pristatytų užsiėmimas 
arba triūsus, ir iš to darytų 
pragyvenimą visa indust rija
le kongregacija. Tai padary
ti visai nėra sunku tam, kas 
mėgsta pasišventimą. Žino
ma, kaipo prieš kiekvieną, kad 
ir geriausią, sumanymą, atsi
ras visokių priešų ir priekaiž 
tų, v'enok neišpuola nusiminei, 
tik tvirtai užsiduoti, ištverti 
kartą pasiryžus, o, be abejo, 
Dievas palaimina kiekvieną 
tvirtą iš tvėrimą U.p, kad ga
lutinai patys prieš l pamatę 
gerą ati;ktą įsitikrina. 

Man užklausus 'aiasą vysku
po patarimo, ar vertėtą čia, 
Amerikoje, pabandyti organi
zuoti tokią kongregaciją lietu
vių tarpe, gavau patarimą ir 
pritarimą, kad Amerikoje rei
kėtų dar palaukti, nes dabar 
baisi brangenybė, tai butų 
persunkti surinkti tiek aukų, 
o Lietuvoje Amerikos pinigais 
tai kaip tik pats geriausias 
laikas. Mano pirmaeilis tiks
las yra lavinti visus pažiuimo 
savo pašaukimo, ir padrąsin
ti, net ir paraginti, kuodau-
giaus Įstoti į vienuolijas Šven
to Kazimiero Miniskų ir vy
riškosios lyties i Tėvų Mari
jonų, o kurie netinka, arba ne
turi pašaukimo Į tuos du. kad 

jus 5,000 auks., arba šiaip žy
miai pasitarnavus, draugija 
priima garbės nariu. Draugi
jos turtas trumpu laiku pasie-
skė daugiau 50,000 auksinų. 
Draugijos valdyba sudarė 

Berlyno Studentų Draugijai 
žymią pašelpą įkurti studentų 
butui ir valgyklai. Taip pat 
sėkmingai rėmė ir šelpė drau
gijos suorganizavimą buvęs 
Valstybės Tarybos narys d-ras 
Piozenbaumas. Draugija turi 
tikslą šelpti vokiečių krašte 
studijuojančius Lietuvos pilie
čius be tautybės, kalbos ir ti
kybos skirtumo. 

Draugija yra pasiryžu
si duoti pašelpos pavieniams 
studentams arba studentų 
draugijoms, kurti labdaringas 
įstaigas, pav. valgyklas, kny-
gynusv skaityklas, pampinti 
studentams butų, kurti inter
natus ir šiaip visais budais 
tiekti studentams medžiaginės 
ir moraJinės pagelbos. Metinis 
narių mokesnis nemažiau 

Berlyne. 100 auks. 
Zalomano Masko Kaune 

600 auks. 
Taliekio, miesto sekretorio 

Berlyne 120 auks. 
V. Didžio, stud. med. Ber

lyne 60 kasmet. 
K. A. Ozelio, stud. rer. pol. 

Berlyne 60 kasmet. 
P . Grajausko, stud. rer. 

mok. Berlyne 60 kasmet. 
Elenos Hiršovičienės B^rlv-

ae 15,000 auks. 
A. S. Skandinavisk Extrans 

Kopenhagoj 5,000 auks. 
Extrans Handels Aktien Ges. 
Berlyne 5,000 auks. 

Hana Mankiewitcz, direkto
rio Berlyno 1,000 auks. 

Finkelsteino, Jokūbo 600 
auks. 

Prof. A. Voldemaro, Zis 

tai kur tokį galima užvažiuoti 
ir tai tokiose vietose nedarbi
ninkui gyventi. Imant Rock-
i'ord'ą, čia ir gyventi puiku, 
ir darbų įvairių yra kaip vy
rams, taip ir merginoms. 

Miestas. 

Jei šis miestas rastųsi vi
duryje kokio nors didelio mie
sto, tai pavadinčia parku ar
ba jei čia esantieji butų vai
sių medžiai, tai neprasilenkČia 
su teisybe pavadinęs sodu, 
bet dabar turiu tiek sakyti, 
jog vieta yra puiki. Kurie y-
ra matę parkų bei sodų, 
tiems lengva bus permanyti 
Rockford'o miesto išvaizdą. 

Kadangi čia yra įvairių 
darbų ir dar vis pristatoma 
naujų dirbtuvių, tai sykiu au
ga ir miestas. Praeitų metų są
raše yra parodyta, kad gyven
tojų randas 65,000. šiandie, be 
abejonės, yra daug daugiau. 

Miestas yra perdalintas j 
dvi dali Rock up>\ Rytų pusė
je daugiausia gyvena švedai. 
(Švedų šiame mieste yra pris-
kaitoma didesnė pusė gyven
tojų.) Toje pusėj yra taipgi 
ir lenkų. Jie apsigyvenę vie-

Harlem yra pasilinksminimo 
' J parkas. Čia randasi visokių 

įvairumų ir yra šokiams sve
tainė. Žodžiu sakant, tai pi
nigų praleidimo vieta. 

Miesto viduryje taip-gi ran
dasi keletas gražiai ištaisytų 
parkų del kasdieninio pasisė
dėjimo. 

Darbai. 

j Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių Sv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage. kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. . Chicago, D! 
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noje vietoje apie savo bažny
čią. Yra ir lietuvių kelios šei- Augant miestui, auga ir lie-
mynos, bet labai išsimėtę. tuvių skaičius. Daugiausia lic 

Vakarų pusėj yra lietuvių tuvių atvažiuoja iš anglių ka 
širdis. Čia net kelios gatvės sykių. Nors jau daug priva-
apgyventos vienais lietuviais. ] žiavo, bet dar tiek gali pri-

Apsistojus Bockiorde negali 
manyti, kad darbo negausi. 
Daugiausia gal dirbtuvių yra 
medžio išdirbystės. Yra įvai
rių mašinšapių, trys "panče-
kinės," "kenaunė" ir "sėkli
nė." Merginos daugiausia 
dirba "'pančekinėse." Kaiku-
rios dirba medinėse ir gele
žinėse dirbtuvėse prie lengvi] 
darbų. 

^EKALAUJA^ 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

Uždarbiai. 
• 

Jei darbininkas neuždirba 
daugiau kaip kitur, tai ir ne
mažiau. Mokestis nuo 50c. iki 
80c. į valandą. Netik vyrai ge
rai uždirba, bet tas pats ir su 
mergaitėmis. Kaip kurios už
dirba tiek, kiek ir vyrai. 

Pragyvenimas taip kaip ir 
kitur. 

Lietuviai 

REIKALINGI 
Vyrai ir Vaikai dirbti Pack-
ging House 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

PASPORTŲ BLAŠKAS 
PILDOME 

DTK AI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
36 So. Dearbora St Chicago. 

Room 20* 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po nona. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moteli} ir Ty
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:S« 
rakarc. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreiel 2880 
_ 

REIKAMNGI 
Foundrės darbininkai 80c j valandą. 
Tiktai pirmos klesos vyras lai at
sišaukia. 

W. W. KIMBAJLL CO. 
2631 W. 36 Str. 

• • 
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V . W . RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS • 
OOSM DJMeatyJ: 5 

kaip 60 auks. Įmokėjus vxe-, ̂  M b i s t e r i o m k a , m e t 
ną kart 3,060 auks., .draigip Į p m ^ ^ ^ g t o c k _ 
priima amžinu nariu, l ™ * * ! h o l m e 1,000 auks 

V. Masiulio, prekybos Atta-
che Berlyne 500 auks. 

Viso 66.100 auks. 
Aukas priima Lietuvoj vi

si bankai ir Lietuvos Pasiun-

Kur-nekur yra Įsimaišęs ii 
kitatutis. Gražioje vietoj, prie 
kampo So. \Vest ir Lincoln 
gatvių, randasi lietuvių bažny
tėlė. 

Lietuvių kaimynais yra ita
lai, kurie šioje pusėje taipgi 
tirštai apsigyvenę. Kalbėjau 
vien tik apie pietų pusę, nes 
šiaurių pusė yra apgyventa į-
vairių tautu, turtuolių. 
Ežerų aplinkui nėra, bet va-

D-ras J . Purickis - pirmini- i *n?U Berlyne, taippat kitos 
akas, gen. direktorius HirSovi- įtaigos maloniai yra prašo-
čius — pavaduotojas ir iždi
ninkas, stud. K. A. OzeHs — 
sekretorius. Draugija atsišau
kimu karštai kreipiasi i visuo
menę, prašydama ir medžiagi-

mos priimti ir perduoti Drau
gijai skiriamas aukas. Aukos 
šiai Draugijai yra priimamos 
ir Lietuvos Atst. Amerikoje. 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 

važiuoti. Vietos ir darbų bus 
užtektinai Tikro skaitliaus 
lietuvių negalėčia pasakyti, 
bet skaitoma apie tris tūks
tančius. 

(Pabaiga bos). 
Senas Rcckfordietis. 

REIKALINGAS VARGONI-jS » S ° ū ? ^ ? ^ **" 
NINKAS. j w T ^ 

kuris galėtu užimti ir vaiku 
mokytojaus vieta. Išlygos ge
ros. 

Kreiptis šiuo adresu: 
Kun. J. Šimkus, 

720 rue Parthenais, 
Montreal, Canada 

Į Vakarais, 812 W. 33 S t J 
Į Tet Tai* MM g 
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WORCESTER, MAS. 

Gegužinė. 

Liepos 11 d. buvo Tautos 

ŠIAULIUS ATSIMINUS. davo pasigrožėti. Virš du šim-1 
tu mokinių tilpdavo toje mok-

O Šiauliai, Šiauliai! Koks; slo įstaigoje ir baigdavo ketu-
tu brangus mūsų miestas. Šir- į rių klesą mokslą, 
dis, rodos, plyšta ir kaip di- Gi katalikų širdis — Šv. 
džiausios vilnis jausmų kįlaįPetro bažnyčia!... Ant gra-
pradėjus apie tave mintyti, žaus kalno, netoli ežero, rau-
Ar-gi jau taip esi sugriautas, j donų* stogu, su labai augštu 
kad taip mažai apie tave gir-: bokštu, it koks milžinas, iš la-
dėti. bai toli matėsi. Didelis šver-

Prieš karą- Šiauliai buvo į torius, prisodintas medžių, 
miestas, kuriuo visi grožėjo-1 kaip didelis vainikas, gaubė 
si, kam teko jame bati. Baž-Į šventvietę. Šalimais išmūrytos 

stengtųsi ir malonėtų pastudi
juoti, ar neturės pašaukimo i 
naują mano sumanytąjį. 

atsiliepti j visus Amerikos 
lietuvių klebonus, su širdingu 
ir uoliausiu prašymu, kad 
man leistu bent po viena, va
karą pakalbėti savo svetainėje 
arba ir bažnyčioje, nes šita.-
yra visai dvasiškas sumany
mas. Kurie tam pritaria, mel
džiu pranešti, kada Imt pato
giausias laikas po antrašu: 

Kun. P. Saarusaitis. 
46 Congteas Avenue.. 

VTaterburv, Conn. 

nyčia, mokyklos, prieglaudos 
kiek\ieną praeivį viliote vi
liojo , sustoti ir pasigrožėti. 

\*>TU gimnazi.ia — dviejų 
augštų balto akmens namas — 
stovintis atokiai nuo nlento. 
einančio iš TUžės į Rygą, .di-
-*4 rtl 11 »>-» /\ (WH>7inmA c-r\Ar\ nv% 
u v u w i i i ^ j j i r>%iflMiilT e u v i \ » i*j* 

sodintame Įvairiais medeliais, 
kiekvienam einančiam ar va
žiuojančiam darė nepaprastą 
įspūdį. Tai buvo aštuonių kle-
su mokslo įstaiga, antra po 
Kauno gimnazija Lietuvoje, 
kurioje tilt»flav(> o(K» mokiniu. 

Kryžiaus kelių, arba Stacijų, 
koplytėlės, prie kurių vasaros 
metu, medau paivesyje, tikin
čios širdys apmastydavo kan
čia mūsų Išganytojo ir At
pirkėjo. Vienoje pusėje to 
gražaus daržo - šventorlo 
mėlynuoja milžiniškas ežeras, 
kitoje pusėje matosi kapinyną? 
- visų ramybės vieta, papuoš
ta daugybe kryžiais ir pamink
lais. 

Prieš fcara grai'ienė Elzbieti 
Zubovienė šalę Šiaulių didžia
jame dvare, gražiame sode 

)iiau. gražus raudonu ply- j i uvo įsteigus našhuUiamį, ku-
]':: namai i:.A'^;!iėii: ^iinri::- j rianio rado prieglauda dauge-
; zija - - pastatyli Kuršėm; gat- ; \l- našlaičių. Xorrf grafienė bu-
I vejf, uettui plento, gražiauv1, į vo iusė, tėi-iau i&oai mylėjo 
ikievais apsodintame, darže lietuvius ir jų »aikučius-naš 

saros sulaukę žmones taipi . , . . . 1V .. . . . , . , , . , , ' rondo parengta gegužine. Die-pat hnksmiai praleidžia laika, .\ .. . , , . , 
na pasitaikė labai graži ir šil
ta žmonių buvo privažiavę ga
na daug. Pasidarbavus skyrio 
valdybai, buvo užkviestas ir 
grajino amerikoniškas benas, 
American Steel Wire & Co. 
Band. Tąja muzika visi buvo 
labai patenkinti. 

Paskui prasidėjo įvairus žai
dimai, kuriems vadovavo p. 
Stankus. Lietuvis fotografis-
tas nutraukė paveikslus, pir-
miaus visos publikos, o pas
kui T. F. sk. valdybos. Po to 
vėl tęsėsi žaidimai. Jaunimas 
linksminos iki vakarui, o se
nesni žiurėjo ir grožėjosi. Pra
dėjus temti visi linksmus ir 
patenkinti skirstėsi namo. 
Visiems dalyvavusiems gegu

žinėje. Tautos F. sky. yra dė
kingas. 

Šiuosmet T. F. sk. labai pui
kiai darbuojasi. Žinoma, nėra 
ko nei stebėtis, nes turi veiklią 
valdybą. Reikėtų visiems \Vor-
cesterio lietuviams priklausyti 
prie T. F. sk. ir padėti dar-
buoties tėvynės labui. 

Koresp. 

važinėdami Rock upe, kame 
plaukioja mažų ir didesnių 
laivelių. 

Parkai. 

Nežiūrint, kad čia visas mie
stas kaip parkas, bet-yra ir 
tikrų parkų. Imkime Black 
Hauk Park. Jis randasi miš
ke. Vien tik kalnai ir pakalnės 
apaugę' žalia žole. Aplink iš
taisyti gražus keliai automo
biliams važinėti. Parke yra 
laukinių žvėrių pasižiūrėjimui. 
Sulaukę šventės žmonės, net ir 

'ir-gi kiekviena praeivi privprs- laiėius ;uokii letuvnįkai ir 

katalikiškai. Daugo!i3 jauni
kaičių ir mergaičių dėkingi y-
ra tai grafienei, nes yra pa
siekę augštąjį Juoksh. Nejau
gi šiandie tas našlaitnamis, tie 
murai, yra sugriauti. Jeigu 
taip butų, tai kuogreičiausia 
mes turėtume jį atstatyti. 

Pirmiau Šiauliuose buvo dvi 
lig? ::ir;ės: valdiška ir gr. Zu
bovo .lėšomis užlaikoma. Da
bar to didponio jau, tur but, 
nėra Šiauliuose, taigi tictivi 
l l į V I T I I . l p t l C j U I ' U U I I U 1 Ū I I -

kosna. Kaip nors tas įstaigas 
reikėtų palaikytL Lietuvoje 
gyvenantiems mūsų broliam* 
sunku vieniems jas užlaikyti. 
Mes, Amerikos lietuviai, tu
rėtume prisidėti. 

Taigi šelpkime brangias 
mums įstaigas Lietuvoje, pa
dėkime joms atsistatyti, ypa
tingai mokvkloms, kad jauno
ji mūsų karta galėtų jose ras-
tį šviesą, mokslą. 

REIKALINGOS 
Merginos ir Moterys 

Dėti viršelius ant asmple eases. 
Prityrę ir neprityrę. Darbas atlie
kamas ant klijuojamos mašinos, 
taip kaip poperinių dėžių. Leng
vas, švarus ir galima daugiau, už
dirbti kaip prie bench darbo. Ge
ros algos ir geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite šiuo adresų: 
Knickerbocker Case Co. 

226 N. Clinton Str. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuv* Dentistai 

10*01 So. Mk-higan. Av.irac 
M M * o. 

•AIANDOSi t m t f 

Dr.LLMAKARAS 
— * 

*»% 
LtetaTte GrdytojM ir 

i«Mt S*. 
• M M l r 

' C&k«coJ: 4615 80. Woai 
TJk K«tr«T* *akaks M M BtN Iki 7 * 

f 
Pardavėjas kuris kalba Lie

tuviškai, Ruskai ar Lenkiškai,! 
gali padaryti gerus pinigus at-1 
sišaukdamas pas 

DR. S. BIEŽ1S. *"j 
IR LUCTIVIS GYDYTOJAS 

( HIKIKGAS 
2201 Wost 22nd Street ų 

Tel. Tanai 6222 R 
Res. 3114 VV. 42ml Street 

TPI. McKinloy 4?Sg 

1733 N. Francisco Ave. ANT PARDAVIMO. 
Telefonas Armitage 919 Nesrirdėta pmsra ?auti gi-azn 

^...... x.ag*»ciiiinais mūrinį namą" 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygyne* ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas. geriausi elektros įvedimai, 

LEIBERIAI REIKALINGI \ maudynės abejuose pagyvenimuo-
PRIE FABRIKO DARBO. !se, basementas, akmens pamata* 
DARBAS PRIE MAŠINOS! 2 pėdų ir 18 colių Storas, Grindįs 
IR TRUCK'O. GEROS AL- • basemente cementinės. Garu šildo 

; mas visas namas. Suros naujausio 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

GOS. 
ATSIŠAUKITE — 

* DEPT. 
EM-

PLOYMEN'i 

ACME STEEL 6 0 0 D S CO. 
2834 ARCHER AVE. 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir ĮĮTRŽŲS muaik. veikalai--

gaidos su žodžiais del pijano. 

1 "Ga«a broliai mums miegoti" 
duetas , . . . 5 0 c . 

2. "Kas maa darbo" ducuMi . . M c 
3. "O Lietuva numylėta" aue-

tas 56c. 
4. "Sudie* timtiiu" solo 8#e. 

Užsisakant Šiuos veikalus, kartu 
reikia siusti ir pinigus per Money 
Orderį arba regislruutam laiSkc. 
(štampu nesiųskite. IM«idejo rardu: 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

įtaisymo. 1-mas pagyvenimų — pir 
mos klesos knygyues ir cigarų 
krautuvė kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro. durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-mc pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai 

Parduosiu namą ir biznj viduti
ne kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europa. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gat. Chicago, ILL 

, k. J. A. tEMAITlS 
Siaur.ų fcunns. -,,,, K) H>!%, s t r sh^nandoah. p«. 

ATONIG 
C^JC'ZAiv-ITZflll? 

Po raifio! neuimlrSk, kad geriau 
n l l t u tsro skilviui yra EATO-

KIC. Prašalina visus naamagomus 
•uvlriklnlmo. o n a reiškia, kad re!-
kl» p«JB«f!aU vlfrna. Pw1«od«in* 
pMt Tini aptickonoa. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti ''Drangą" arba padaoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį spar
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 

Pas jį galima gaoti maida-
knygių ir kitokiu knygų. 

Pasinaudoki^, 
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DRAUGAS Antradienis, Liepos 20 1920 

CHICAGOJE. i 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, liepos 20 d., 
Šv# Margarieta. pana kank. 

Trečiadienis, liepos 21 d., 
Sv. Prakėda p. 

PER KETURIS METUS 
IEŠKOJO TĖVO. 

Pagaliaus surado Racine Wis. 

James M. Wliit* 
savo 

4452 Con-

Iš CHICA60S LiE l UVIU 
KOLONIJŲ. 

L. VYČIŲ KUOPŲ VALDY 
BŲ DOMEI. 

Šiuo Lietuvos Vyčių Chica 
gos Apskričio valdyba kvie 
čia visų Lietuvos Vyčių kp.. 

trvą J oi m! Priklausančių prie Chicagos 

PASIBAIGĖ STREIKAS 
GATVEKARIŲ KOMPA 

| NIJOJE. 

Kai-kuriems padidinta užmo
kestis. 

\VJiite, (i.*! metu, padaliau 
rado n.-vinc, Wis. 

Jis jo visai- ieškojo per ke
turis metus. 

Pirm keturių metų buvo 
mirus senio moteris, tajgi 
James motina. Tėvas nuo to 

8u vakar diena 
gatvekariai pradėjo normaliai 
važinėti, nes sugryžo darban 
stočių darbininkai. rCai-kur:-;-
darbininkai laimėjo didesnę 
užmokesti. Kiti sugryžo be 

ClnVagoji- Į laiko susirgo. Simus tėvą ve
žė Clucagon. Waukogane turė
jo apsistoti, nes tolesniai ke
lionei pritruko pinigu. 

James tad ten tėvą paliko 
policijos priežiūroje ir pats iš-

s u . ' Apskričio, valdybas suvažiuoti 
bendran posėdin, kuris ivyks 
šiandie, liepos 20 d., 7:30 vai. 
vakare. Dievo Apveizdos pa 
rapijos svetainėje (18th 5tr. ir 
Union A ve.) apkalbėti ir įvy
kinti naują, dideliai svarbų 
sumanymų. 

Apskričio Valdyba. 

iiiilllliiieiill 
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Rnoj 
DIDELIS I 

ATIDARYMAS | 

AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS KADA 
TIK AŠ NORIU? 

Dauguma žmonių atėję bankon to klausia. 
Atsakymas yra 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

tilpu-

gryž<;s nerado tėvo. 
pragaišęs. 

Ji> buvo 

nieko. Xes matė, kad ilgainiui j važiavo kitur gauti pinigu. Su-
jie galės netekti vietos. 

Darbininkų unijos autokra
tas "Umbrella Mike" nelabai 
patenkintas tokia padėtimi. 
Šiuo kartu jis nusileido, kuo
met pamatė, kad prieš jj pa
kyla visuomenė. V>vi ateityje 
jis rengia naują siurprizą mi
lijonams žmonių. 

T>_ - 1 . _ 1 . 
I USKOIOS 

CHICAGOJE 15 ŽMOGŽU 
DŽIŲ PASMERKTA MI-

RIOP. 

PASIBAIDŽIUS ARKLIUI 
ŽUVO VEŽĖJAS. 

Cbarles Lees, 21 metų, važia
vo vežimu. V;ųi Buren ir C'H-
nal gatvių kertėje arklys }w-
sibaidė gatvekario. Lee nuk
rito nuo vežimo gatvėn ir per-
siskėlė galvą. Dar gyvas pa
imtas ligoninėn. 

PRALEIDO MOTERIŠKĘ IR 
NETEKO PINIGU. 

Aną dieną kriminaliam teis
me pasmerktas mirfop žmog-
žudis Ilarry Andrae, kurs plė
šimo tikslais nužudė VVestern 
Sluule. Clotbing Co. panaktini 
Tliomas O'Donnell. 

Šiandie Clncagoj* 
žmogžudžių, pasmerktų 
riop. 

"Draugo" 168 num 
šioje Liet. Laisvas 
Cbicagos ir apieiinkės Aps
kriejo kvotoje Įsiskverbė stam
bi klaida, būtent parašyta, jog 
"Milwaukee, Wis. kvota $10,-
(MK), parduota —, neparduota 
$10,(XX) (taip buvo apskr. ben-
drame kvotos surašė ir pažy
mėta — Red.) Turėjo būti: 
Mihvaukee, Wis. kvota $10,000 
parduota už $3,370, lieka par
duoti už $6,630. 

Visa Apskričio kvota $1,-
000,000, parduota už $f374,C64, 
49, lieka išparduoti už $625-

Mūsų 

IŠĖJIMO IŠ 
DlTUm Dtomu 

IŠPARDAVIMO 
00 i 

K a d a T ik ta i Tu Nori 
-

- Galite atsiimti savo pinigus iš šios senos Galite atsiimti savo pinigus is šios senos 
stiprios Bankos, yra po valdžios priežiūra 

AR KALBATE LIETUVIŠKAI ČIONAIS? 
Tai kitas klausimas kori žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra 

uoauojuiioo i\aiuama Liciimonai v^iunaid 
Ateik tiktai viena kartą ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie šiame banke 

Ar Gaii Būti Geresnis Bankas? 
. PRADEK TAUPYTI DABAR. --

yra 15 '330,01. 
mi- J. A. Mickeliunas, 

SUSIDAUŽĖ DU TRAU
KINIU. 

L. G. D. DR-TĖS, PO GLOBA 
ŠV. CECILIJOS. 

vertes Stock'o 

John Balnis 
& Pundmas 
4536 S. Paulina St. 

Peoples 
-

Gydytojas Cal<lwell iš [Mor
ton Grove lipo 12 gatvės gat-
vekarin. kurs buvo pilnutėlis 
žmonių. Jam keli.-} pastojo <lai 
liai apsitaisiusi moteriški' sa
kydama : 

"Atsiprašau, turiu išeiti, gi 
tamsta stovi man nnt tuko."1 

Moteriškė palengva prasis-
paud<*» pro gydytoją. Ernus va
žiuoti gatvekariui, gydytojas 
čiuptelėjo savo kišenių. Xe-
rado krepšiuko su $30. 

Užpraeitą naktį kilimais e- j 
žero, ties AYnsIiingron gat.. 
susidaužė du traukiniu am 
!!!inois (Yntral geležinkelio. 

Šešiolika žmonių sužeisia. 

SUVAŽINĖTA DL VAIKU. 

Ant kampo Central ir Els-
ton a ve. automobiliu suvažinė
tas Artliur Smitli, C) metu. Mi
rė jis paimtas ligoninėn. 

Halsted gatvėje, kalimais 
3.3gat., suvažinėtus vienas lie
tuvis vaikas. 

ŽMOGŽUDIS NIEKO NEDA 
RO IŠ BYLOS. 

SUSIDAUŽĖ GATVE
KARIAI. 

North Sidėje (Chicagoje) 
adresai: 

Pirm. — B. Trečiokas, 
Vioe-pirm. •— A. Baškis, 
Prot. rast. — V. Mereckis.M732 

N. (Jinird St., 
Fin. rast. — A. Rauskiniute, 
Kontr. rast. — Ę. Muroskišė. 
Ižd. — J2uz. Bronza, 
Ižd. globėjai — K. Kišonailė ir 

V. Mickevičiūtė, 
Maršalkos — A. fierdžiur.as ir 

S. Skreprzdė. 
Susirinkimai būva kas pirmą 

antradienį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare Kv. Mykolo Ak. pa
rapijos svetainėje. 1641 \Vaban-
;ia Ave. 

BANKAS 
Ant Kampo 

47 ir Ashland Ave. 
Chicago 

-

Šposauja jis kitais kaliniais. 

Žmogžudis Gene Geary per-
keltas apskričio kalėjiman. Te
nai jis su kitais kaliniais iš
vedamas pasimankštinti. Jis 
juokaują? su kitais tokiais 
nelaimingais. 

Praeitą savaitę prisidėjo 
Geary byla. Kol-kas parenka
mi prisiekusieji teisėjai 
tris dienas buvo 
pie 90 piliorių. Ir iš jų nepa
rinkta nei vienas. 

Vakar išnaujo imta rinkti 
teisėjai. 

Ties (Irand ave. ir "VVells 
gatve susidaužė du gatveka 
riu. Apie 60 žmonių gatveka-
riuose smarkiai supurtyta. 
Bet nei vienas nesukeistas. 

IŠ KIŠENIAUS IŠ
TRAUKTA $120. 

pašaukta a 

Harfy La\vrenoe iš Keno-
slia, Wis., pranešė policijai, 

per {kad jam vienu gatvekarin va-
' žiuojant iš kišenians ištrauk
ta $120. 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrašai: 

. v 

Susidedantis iš 

Rakantfij, 
ūivonu, 

Karpefy, 
Pečiu, 
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ERNEST WEINER 
DRY G 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Hei duodame dviguba* ittempat 

Ketvergala ir Subatoraia. 
Dideliame pasirinkime jaunami, 

Visokie materijoial. Talkams dra&a 
Kai. šlebč? ir '.s+nti*. 

NE VISI KABARETAI UŽ
DAROMI. 

ITALŲ SENATAS TYRINĖS 
KARĖS IŠLAIDAS. 

Polieijos viršininko Įsaky
mu 01 iu-;i£<>.!'' vi-! kabaretai 
gali bnt atidaryti ligi 1:00 na
ktį. 

Ne visi tą Įsakymą pildo. 
Prieš tuos kabaretu savinin
kus bus imtasi bausminuj prie
monių, sako policijos virši
ninkas. 

Rymas, liepos 20. — Itali
jos senatas nutarė patyrinėti, 
kaip dideles karės išlaidas pa
darė vyriausybė, išėmus re-

onst rūkei jos laikotarpi. ! 1. 

PRANCŪZAI TEISINASI 
GRAIKAMS. 

Nepagerbė jie graiku vėliavos. 

» W : T I » » T I S S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

KCAL. ESTATE- INSURANCE 
1 EHOPEAK AMERICAN BUREAU 

Sįune i l Ptnifvs P»rduo4» U«ivokort»» 
N O T A R I J L S A S 

314) So fckterf Slreel. Chietp. Mtata 
T t L t ^ H O N I BOULCVAMD $11 

Konstantinopolis, liepos 20. 
— Bastilės dienoje, liepos 14. 
:via k^areiviu pa?odo.vimo metu 
prancūzu kariuomenė praeida
ma pro graiku konsuliata ne-
pajrerbė (i ra i ki jos vėliavos. 

draikai pakėlė protestą. 
Prancūzu kariuomenes komen
dantas atsiprašė irraikri. Pa
reiškė, jog parodavimo metu 
nepamatyta graikų vėliava. 

J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckcvich, nutarimų raš

tininkas. 
J. Daukšyŝ —finansų raštininkas. 
B. W. VToshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Marcinkcvich, P.' 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai:—J. Kybar
tas. P. Marmokas. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebcygan, Wis. 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
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Darbininko D r a u g a s 

PAIN-EXPELLER 
V«izb«ieDVli!< nirag. S. V. -Pat Ofise. 

(farsas per dautriatt kaip 
:>0 motų. 

T^rayk Ikaro (Aeehor) V.-J/i.a/enkli 

Šis visas stoeka'si? 

Pirmiiiinkas-^T. Bnbnis, 1426 S. 
10 St, 

Vicepirmininkas—,1. Daugirdas, 
1117 N. 12th St, 

I raštininkas—V. Ragaišis. 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis. 1120 
Alabama Ave. 

Kasierins—J. Simoninas, 228 S. 
14th St 

Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė-

nosį po pirmai tą nedėlią. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBfcS BONŲ. 

turi būti parduotas 
į 10 dienų per 
Furniture Sales Co. 

of Chicago 
Appraisers & Adjasters 

GEO. W. WILS0N 
Manager of Sales 

Nepraleiskite nepažiūrėję 
PILNO LAPO pagarsinimo 
kuris tilps RYTOJAUS DIEN
RAŠTI!. Krauhmj 

—s 

DR. 6. M. GLASER 
rraktiknoja S8 metai 

Ofisas S14S So. Morgan St. 
i Kertė S2-ro St.. Chicago. III. 

SPECIJAL1STAS 
| MoteriškŲ. V>r:.«kŲ, taipgi chro

niški; ligų. 
(OFISO VALANDOS: Nuo 1« ryto 

iki S po pietų, nuo < iki 8 valan
da vakare. 

) Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p'et 
Telefonas Yards 687 

Telephone: Tards 6492 

jjjBjj 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos. 

S255 So. Halsted st.. Chicago, DL 

Jno Balnis & 
Pundinas ic^M„SluPnickii 

4536 S. Paulina St. 
IIIfflIlIlflIIIflIlIMIHIflHHHIUffinilMlllfH 

3107 So. Morgu* otreet 
CR1CARO. ELI.nrore 

Tett^onaa Tards vn\ 
Ts,!<ui<l(vą - t Ik! 11 » ryto: 
• po ptetu Iki % vak. IfadeUo-
mia nuo 5 !ki t vai. 

K 

1 

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
- DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI 

Visi kiraikiai. jeigu gauna tinkamą maistą, 
tarps gerai ir išaugs i tvirtus ir kuningus. Jei
gu negali žindyti savo kūdikio, kam rizikavoti 
su tokiu maistu, kurs sugadina vidurius. Pir
miausia jūsų mintir turi būti 

EAGLE BRAND 
(COS'DENSED MUK) 

Tai jmaistas, j ^ buvo "pirma mintimi" trijų gentkar-
čiu motinu. Veik visi kūdikiai pradeda urnai progre
suoti kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeigu turit keblumų su.maitinimu kūdikio—jeigu jiš 
neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ir nesmagus — 
pasiųsk mums šiandien kuoponą apie maitimo instruk 
cijas jūsų kalboje, taipgi penkiadesimts keturių pus
lapių knygos apie kūdikius, dvkai. kurioje paaiški
nama kaip užlaikyti kūdikius tvirtais ir sveikais. 
Nebėdavokit apie cukraus ir pieno stoką. Nusipirkit 
dėžę Eaple Brand šiandien ir naudokit jj ant. stalo ir 
valgius gaminant, kavoje ir šokolade — faktinai, vi
sokiems tikslams kur paprastai reikia pieno ir cuk
raus — Jis yra pigesnis ir skalsesnis, ir dėlei jo at-
sakantumo jis yra GERIAUSIAS ant jūsų talo var
tojimui. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

IStirpk kupoaą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk j j 
mums ŠIANDIEN. 

Sis Labclis ir Varda<= 
yra Jam* Gvarantija 

L!fSTH2GTA 185? M. 

Mrs 
Street 
City 
State (8) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 

Kūdikiu Gerove 
i 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Miik Borden's Malted Hilk 
Borden's condensed coffee Borden's Miik Chocolate 
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