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METAI-VOL. V. No. 181 

Varsa vai iama Nepa-
siduoti Bolševikams 

Ungarija Buk Siųlosi Pakilti 
Prieš Bolševikus 

Norima Karėn Int raukt i Latviją, 
Suomiją ir Rumuniją 

VARSA VAI ĮSAKOMA NE 
PASIDUOTI BOLŠEVI 

KAMS. 

Lenkams pasiunčiama amu
nicija. 

Paryžius, liepos 31. — Pran
cūzija su Anglija pakyla pa-
gelbon lenkams prieš bolševi
kus, katrie be paliovos briau-
jasi ant tikrosios Lenkijos. 

Prancūzija su Anglija te
legrafu pranešė Varsavon len
kų vyriausybei, kad ji butu 
budri darydama armisticiją 
su bolševikais. 

Nes talkininkai ne tik len
kams pažada visokią reikalin
gą pagelbą, bet jau šiandie 
pradeda siųsti ir reikalingą a-
municiją. 

Prancūzija su Augliu pers
pėja Varšavą, kad ji nepasi
duotų dailiems bolševikų žo
džiams arba negriūtų po grū
mojimais. 

/ 
Nepriimtinos sąlygos. 

Talkininkai lenkams pasiun
tė, nepriimtinas sąlygas, ko
kių bolševikai nuo lenkų gali 
pareikalauti. 

Patarta lenkams nepriimti 
šitų sąlygų: 

1. Visatino arba dalinio Len
kijos nuginklavimo. 

2. A t mainymo lenkų val
džios; nes bolševikai gali pa
reikalauti lenkų įsteigti savo 
šalyj sovietų valdžią. 

3. Nustatymo Lenkijos ru-
bežių, katrie turėtų but ma
žiau tinkami, negu kad yra 
nustatę talkininkai. 

4. Susisiekimo bolševikų su 
Vokietija per J^enkiją. 

Siunčiama amunicija. 
/ 

Talkininkai 

Gaila jau skirties su reika
linga, ištikima kariuomene. 
Tad pasiūlo talkininkams a-
ną pavartoti prieš bolševikus. 

Suprantama, Ungarijtfi nori
si dar daugiau ką" laimėti už 
jos tą žygį. 

Talkininkai Ungarijos pa-
siųlymo dar neaptarė. Jiems 
nesinorėtų tą šalį palikti su 
skaitlinga kariuomene ir už 
anos žygius dar pripažinti ko-
kias-nors koncesijas. 

Kitos šalys prieš bolševikus. 

Prancūzų vyriausybė pain
formuota, jog be Ungarijos 
prieš bolševikus nori pakilti 
dar ir Latvija, Suomija ir Ru
munija. Toms šalims norisi 
dabar bendrai apsidirbti su 
bolševikais, negu paskui 
grumties pavieniui. 

Tos šalys nuo talkininkų 
tam tikslui pageidauja mora
lės ir kitokios pagelbos. Ir jei 
talkininkams del Lenkijos li-

jkimo prisieis pagelti ginklus 
prieš bolševikus, galimas daik
tas tos šalys bus patrauktos 
bendron karėn. 

GEN. OOUROUD APVALDO 
SIRIJĄ. 
4 

Ant Sirijos gyventojų jis už
dėjo didelę kontribuciją. 

Paryžius, liepos 31. — Gene
rolas Gouraud yra prancūzų 
kariuomenės vadas. Jis su ka
riuomene įsibriovė Sirijon ir. 
paėmė svarbiausią tos arabų 
šalies miestą Damaską. Gi Si
rijos karaliui įsakyta iš safo 

VADAS NEKLAUSĄS LĖNI 
NO ĮSAKYMŲ. 

* 

Maskvoje bijomasi jo dikta 
% torystės. 

Paryžius, rugpj. 1 — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų o-
fisas gavo žinių iš Maskvos, 
kad lenkų Siauriniam fronte 
bolševikų kariuomenei vado
vauja gen, Fugačevskii. 

Sakoma, paties senino jam 
šalies išsikraustyti Jcur jau. pa- bu" į g a k ^ į r a u k t i brio 
tinkama. 

Tautų sąjunga Prancūzijai 
pripažino Sirijos mandatą. A-
rabai' pasiskelbė v nepriklauso
mais, vieną savo princų pa
kėlė į Sirijos karalius ir nu
sprendė nepasiduoti Prancūzi
jos valdymui. Buvo norima 
pasipriešinti su ginklais. 

Tečiaus to nepadarė ir nega
lėjo padaryti prieS prancūzų 
kariuomenę su naujoviniais 
karės pabūklais. Prancūzų ka
riuomenė stebėtinai greitai 
perėji per Sirijos dalį. Paimta 
Damaskas. v 

Temai apsistojo gen. Gou
raud su savo štabu ir visa ei
le militarinių valdininkų. 

Tad šiandie gen. Gouraud 
apvaldo Siriją. Inkurta nauja 
valdžia. 

Pirmas jo parėdymas buvo 
ant Sirijos gyventojų — ara
bu u&lėti 10,000,000 prancūzų 
frankų kontribucijos. 

Tai esąs atlyginimas už pa
darytus prancūzams nuosto
lius arabų sukilimo meta. 

Kas bus su Feisal'u. 

vimąsi Lenkijon. Bet tasai ge
nerolas neklausus; 

Maskvoje bijomasi, kad ta
sai jaunas vadas kartais ga
li Rusijoje įsteigti militarinę 
diktatorystę, jei ji* neklausąs 
paties bolševik% jjalvos. 

Pačių komisarų tarpę baimė 
didėjanti del *jo nepaklusnu
mo. Tuo labjaus, kad kariuo
menė j j labai gei*bia ir jam 
pilnai atsidavusi.' 

4 ŽUVO GAISRE 

Philadeiphia, Fa., rugp. T.— 
Ties North Pottrth gat. sude
gė penkių augšrų bustas, gu
riame buvo * keletas įvairių 
dirbtuvių. Gaisre žuvo 4 žmo
nės, t ^ 

NORIMA PAIMTI VARfiA 
VĄ IR LVOVĄ. 

Varšavoje nebežinoma kas da
ryti. 

Varšava, liepos 31. — Yra ži 
nių, kad bolševikai dar to-
liaus nori atidėti armisticiji-
nes tarybas su lenkais. 

Jei tas butų tiesa, tuomet 
gerai jau butų žinoma, kad 
bolševikai nori paimti Varšavą 
ir Lvovą ir tik paskui diktuo
ti taiką lenkams. 

Tą manymą patvirtina ir 
tasai faktas. Bolševikai pas-

visu galimu |kelbė pertraukia mūšius. Tuo 
greitumu pradėjo siųsti len-1 tarpu jie visu frontu VELTOM 
kams amuniciją iš Danzigo,| pirmyn. Už poros dienų jiems 
Baltijos jūrių uosto, iš Bumu-1 gali tekti Brest-Litovskas. 
nijos ir Čeko-Slovakijos. 

Pastarosiose šalyse talki
ninkai turi daug sukrautos a-
municijos ir karės medžiagos. 
Tai visa buvo gaminama ki-
tuomet gen. Deniklnui. Bet 
kuomet tasai sudribo pietinėj 
Rusijoj, talkininkai tose šaly
se palaikė tą savo amuniciją 
ir karės medžiagą. 

Tad šiandie tai visa siun
čiama lenkams. 

Tuomet jau Varšavos nebūtų 
galima išgelbėti. 

Artinasi jie ir prie Lvovo.^ 
Lenkai retai kur pasiprie

šina. Didžiumoje fronto atsi
meta be jokių musių. 

PALIUOSUOTAS IŠKALA 
JIMO. 

Ungarija nori kariauti. 

Ungarija pasisiųlė talkinin
kams, kad šitie leistų jai pa
kilti prieš Rusijos bolševikus 
įsiveržus Rusijon. 

Ungarija turi skaitlingą ka
riuomenę. Sulig taikos sutar
ties su talkininkais 'ji tą ka
riuomenę priversta/ demobili-
lizuoti. 

Iš Federalio Leavenworth 
kalėjįmo paliuosuotas Brent 
Dow Allinnson, kurs karės me
tu buvo atsisakęs kareiviauti. 

TURKAS ATSISAKĖ SOSTO 

Konstantinopolis, rugp. 1.— 
Turkijos sosto įpėdinis Abdul 
Madjid effendi atsisakė nuo 
įpėdinystės. Negaljs pakęsti 
pažeminančios Turkijos taikos 
sutarties. 

Prancūzijos vyriausybė dar 
neapgalvojo, kas padaryti su 
buvusiuoju Sirijos karaliumi 
Peisai'u. Nenorima prieš jį 
pavartoti aštrių priemonių, 
nors tasai karalius beveik per 
pusantrų metų privargino 
prancūzus skelbdamas apie sa
vo šalies stiprumą. 

Prancūzai nenori imties 'aš
trių priemonių, kad tuomi ne
pažeisti Anglijos ambicijos. 
Nes Anglijoje įžiūrima gera 
doza pavydumo del Sirijos, 
kurią užima prancūzai. Nes ta 
šalis — tai turtų versmę prari-
cuaams, , 

Čia daugelis nuomoniauja, 
kad Anglija visgi nurims del 
Sirijos, kuomet įsitikins, kad 
tenai prancūzai bus pastoję 
kelią bolševikams briauties 
Egiptan. 

Tad, matyt, su buvusiuoju 
Sirijos karalium prancūzų vy
riausybė pasielgs taip, kaip 
jai bus tinkamiau. . 

Gyventojai išginkluojami. 

Gen. Gouroud paskelbė kuo-
veikiaus išginklupti visus Si
rijos arabus. Prancūzų kariuo
menės būriai tad leidžiasi per 
šalį ir nuo arabų atiminėja vi
sokius ginklus ir kitus karės 
pabūklus, kokius jie buvo atė
mė, nuo Anglijts kareivių. 

Ginklų- paliekama tik vie
nai policijai, katra parenkama 
iš tų pačių arabų, palankesnių 
prancūzams. Arabų kareivių 
būriai išblaškomi ir iškirsto-
mi atėmus nuo jų ginklus. 

Kurstytojams ir suokalbaiu-
tojams pagrūmota karės teis
mais. 

Gouraudo ioKurta naujoji 
valdžia sutiko uždėtą kontri
bucija išrinkti" nuo gyventojų 
j dešimtį dienų. Ir trumpu lai
kotarpiu išgaudyti visus ait
riausius arabų vadus. 

Siunčiama amunicija ir me
džiaga. 

Geležinkelis iš Damasko 
Beirutą su paskuba taisomas. 
Ir jau siunčiama į Damaską 
amunicija ir kares medžiaga. 

Gen. Gouraud specijaliam 
parėdyme pareiškia, jog Pran
cūzija turi Sirijos mandatą ir 
todėl kiekvienas arabų sukili
mas tiesiog su geležine ranka 
bus nuslopintas. f 

TURKAMTALAI SUOKAL-
BIAUJA BERLYNE. 

Turėjo jie svarbų susirinkimą*. 

Berlynas, liepos 31. — "Tur-
kų-Italų sąjunga išvaduoti is
lamo teritorijas iš prancūzų 
ir anglų vergijos" čia turėjo 
pirmąjį susirinkime. Ta nauja 
organizacija turi šakas Ryme, 
Fiume, Maskvoje ir Austrijo
je. Svarbiausias tos indomiosi 
organizacijos tikslas — pakel
ti kovą prieš Angliją. 

Revoliucijinis veikimas. 
Albanas Rymo gyventojas 

Chahinn bey atkeliavo Bėrly-
aan. Jis pirmininkavo paminė
tam susirinkime. 

Chahinn kituomet vra buvęs 
atstovu Turkijos parlamente. 

Susirinkime diskusuota re
voliucijinis vystymasis Tunise, 
AlgerijoJ, Egipte ir Indijoje. 

Lakūnas dAnnunzio. 
Susirinkime paskelbta, kad 

šitai naujai turkų-italų orga
nizacijai pagelbon eina žino
mas italų lakūnas Gabriele 
d'Annunzio. Jis pasiųlc gink
lų, amunicijos ir dali laivyno 
i> Fiume. 

Manoma, kad lakūnas ir 
pats pakils darban prieš an
glus ir prancūzus, kuomet jis 
pabaigs reikalus su Fiume. 

TEHERANE KARES PA 
W * I S . * 

Londonas, rugp. 1. — Per
sijos sostinėje Teherane pas
kelbta karės padėtis. 

SUAREŠTUOTI 7 KORĖ 
į ONAI. 

Seoul, Korėja, rugp. 1. — 
Čia suareštuota 7 koreonai, 
pas kuriuos,' atrasta bombų. 
Jų nojėta pasikėsinti prieš 
valdininkus. 

Bolševikai Žiauriai Elgiasi 
' Lietuvoje 

— 

Tarybos vis dar Vedamos del 
Okupuotų Teritorijų 

LIETUVOS ATSTOVYBEI AMERIKOJE KABLEORAMA. 
(Oficijalė Eltos kablegrama). 

KAUNAS, liepos 29 (suvėlinta) .—Bolševikai okupuotuo-
se*Lietuvos karštupse žiauriai elgiasi. Plėšia ir visaip skriau
džia jie gyventojus. 

Konstituanta (seimas) kariškius aprūpinti žeme priėmė įs
tatymui papildymą. Sulig to, pirmoj eilėj gauna žemės ka 
riškiai, katrie ištikimai tarnavę sužeisti arba netekę sveika
tos. Ištikimų nukautų kariškių šeimynos taippat gauna že^ 
mės. 

Tarybos su bolševikais apie jų okupuotus Lietuvos kraš
tus vis dar vedamos. 

Liepos 28 gryžta iš Maskvos Joffe, kurs atveža sovietų 
valdžios atsakymą į ministerio Purickio notą, pasiųstą liepos 
20. Tarybos bus vedamos Rygoje. 

PRASIMANYMAS APIE REVOLIUCIJĄ KAUNE. 
CHICAGO, liepos 31. i— Iš Varšavos paskleista žinia apie 

bolševikų sukilimą Kaune ligšiol nepatvirtinta. Aiškus daiktas, 
kad tai bus pačių lenkų prasimanymas. Tokiems prasimany
mams jie turi svarbių tikslų, 

NIEKO NEŽINOMA APIE ARMISTICIJOS TARYBAS. 
VARŠAVA, liepos ,31. — Lenkų vyriausybė pasiuntė bol

ševikų pusėn savo atstovus daryti armisticiją su bolševikais. 
Bet čia nieko nežinoma apie atstovų likimą ir kaip ilgai tęsis 
tos armistioijinės tarybos. 

Al"flfV»Ul-

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

THINurS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

BOLŠEVIKAI GINAMI WūQ PRŪSUOS. 
PARYŽIUS, liepos 31. — Talkininkai įsakė Varšavai at

mesti bolševikų reikalavime turėti jiems susisiekimą Su Vo
kietija. Sako bus neleista jiems susisiekti ir per Lietuvą su 
rytine Prūsija, nežiūrint sutikimo pačių lietuvių. 

, 

KAZOKAI BRIAUJASI ANT VARŠAVOS. 
BERI/YNAS, liepos 31.—Skaitlingi kazokų pulkai pasileido 

ant Varšavos nuo rytinės Prūsijos parubežių. Sujig žinių, 
Varšavoje paskelbta karės stovis./ Šiaurinės miesto tvirtumos 
ir apkasai pilnai išrengti ginti tą lenkų sostinę. Tuo tarpu bol
ševikų raita rija dunda visais vieškeliais, skleizdama visur pa-
siaubą. 

LENKAI NETEKO OSOVECO TVIRTOVĖS. 
-

LONDONAS, liepos .31. — Šiauriniam lenkų fronte bolše
vikai eina pirmyn. Jie paėmė Osoveco tvirtovę. Lenkai iš ten 
atsimetė ant Lomžos. 

PREZIDENTAS LIEPIA 
ANGLEKASIAMS GRY-

ŽTI DARBAN. 
Washington, liepos 31. — 

Prezidentas Wil šonas paskel
bė atsiliepimą į streikuojan-

NAUJAS BILIUS AIRIJOS 
REIKALE. 

Londonas, liepos 31.'— Mi-
nisterį pirmininką Lloyd Geor
ge aplankė parlamento depu
tacija. Šita pareikalavo kuo-
veikiaus kaip-ųors patvarkyti 
Airiją. 

Lloyd George patarė depu-čius anglekasius valstijose 
Illinois ir Indiana/ Nubara I t a c i J a i P a l a u k t i d a r t a m e 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— Aš turiu darbą tamstai, kaip esu pažadėjęs. 
— Pasveikinu tamstą, bose. Tamsta esi vienas ypatingas 

žmogus iš politikierių. Nes pildai savo žodį. Kiti taip nedaro. 

juos, kad jie peržengia pada
rytą sutarimą su šalies vy
riausybe ir su anglekasyklų 
gedėjais. t 

Prezidentas liepia 'jiems 
tuojaus gryžti darban ir tik 
tuomet pareikalauti didesnio 
užmokesčio. 

v Prezidentas sako, kad jei to
kia organizacija, kaip kad an-
glekasių, laužo padarytą ki-
tuomet kontraktą, pati sau 
kenkia. 

Manoma, jog anglekasiai pa
klausys prezidento atsiliepi
mo. Ir tuomet daugiau laimės. 

Springfield, O., liepos 31.— 
Del stokos anglių Čia ir Lin-
colne naktimis tamsu gatvėse. 
Jei į porą sekančių dienų nebus 
sulaukta anglių, Liricolne ne
bus vandens, elektros ir. gazo. Šveicarijos už 1 dol. 5 f r. 86 

klausime. Nes Airijos reikale 
veikiai bus paduotas naujas 
bilius. Tai vyriausiojo Airi
jos sekretoriaus Sir> Jlauiar 
Greenwood sumanymas. Tas 
bilius paliečia betvarkę Airi
joje. 

Jis sakė, jog tasai sumany
mas yra didžiai aštrus. Todėl 
turįs vilties apraminti airius. 

PINIGU KURSAS, ~ 
Svetimi^ viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, lie
pos 30 buvo tokia eulig tyerehants 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų ivarui $3.72 
Lietuvos 100 auksinų 2.36 
Lenkijos 100 markių .68 
Vokietijos 100 markių 2.36 
Prancūzijos ui 1 dol. 13 fr. 03 

i / * 
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LIETUVIŲ KAT.U.EKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PREIH7MEIIATOS KAINA: 
CHIOAGOJ IR l ŽS1ENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Melų . . . • * . . J J . 4.00 

STJV. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokas! lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus \ 
registruotą laišką. 

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

Įmių ir atsargių Smetonos bei 
Galvanausko rankų į radika
les Rusijai patinkančias Na
ruševičiaus ir Grinąvičiaus 
rankas. I 

Jei bolševikų kariuomenė 
ir ištikrųjų padarytų perves 
smc Lietuvoje, tai ta pervers-] 
mė tik labai pakenktų pa
tiems bolševikams. Devynias
dešimta nuošimčių Lietuvos 
žmonių dalyvavo balsavimuo
se. J ie išrinko nebolševikišką 
Seimą. Jei bolševikai tą Sei
mą laužytų, tai labai skau
džiai parodytų visai Lietuvai, 
jog bolševizmas yra demokra
tijos priešas. Abejojame ar 
bolševizmas šiandie to norėtų. 

L-

Tretininky Kon
gresas. 

B?.1 f '. M. 
PR*ŪGJU 

/ 

Pirmadienis, rugp. 2 1920 m. 

\ 

— m m m • » — 
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Kas Maiyt Lietuvoj. 
(Pabaiga) 

iad 

• 

"Negi gali valdžia žiūrėti j 
teikų šnipų daraus, nieko ne
veikdama, arba paglostyti iš
gama, kars šaud# į m«sų ka
reivius." 

Jeigu tokis patekta mums 
į rankas, tai su jais apsieitu
me gangreit kiečiau negu Lie
tuvos valdžia. Jei -ji arba įs
tatai nebaustų tėvynės ardy
tojų, tai ji niekad neišbutii 
laisva. 

Kauno Revoliucija. 
Ketverge, 29 liepos, šių me

tų, telegrafų agentūros vadi
namos Associated Press iš 
Varsa vos : telegrafavo i Ameri
ką, kad Kaune* kilusi revoliu
cija, kad tautinė valdžia nu
versta, ir kad Lietuvą valdą 
bolševikai. . 

Mes tokių telegramų turė
jome jaii tris. Jose visose bu
vo pranešta, kad revoliucija 
pavyko Kaune, o tuomtarpu 
tiesa buvo visai kitokia. 

Pirmu atveju revoliuciją 
rengė Lenkai ir atėjus tai die
nai, kada valdžios nuvertimas 
turėjo įvykti, suokalbiautojai 
tapo sukimšti į kalėjimą pir
ma negu revoliucija prasidė
jo. Tada Lenkai ėmė rėkti, kad 
Lietuvos valdžia žiauri. Kur 
nebus žiauri, kad neduoda Len-1 
kams viešpatauti ant Lietu
vių? 

Antru atveju tai buvo per
eitą pavasarį, kuomet Lenkai, 
bolševikai ii- kiti svetimtau
čiai sukėlė riaušes Augštosios 
Panemunės kazarmėse, kuo
met tapo nušautas amerikie
tis karininkas Harrison. Mai
štas tąsyk įvyko, bet nepa-
sekmingai. 

Dabar trečias paskalas at
lėkė pas mus. Jame, be abejo
nės, vra tiek tiesos, kad Lie-
tu vos nepriklausomybės prie
šai dar nenurimo. Mirties bau
smės panaikinimas juos tik 
padrąsino parsiduoti norin
tiems mus pakinkyti į sveti
mą jungą. Juos padrąsino 
taip-gi bolševikų prisiartini
mas prie Lietuvos ir inėjimas 
į jos žemes, kur butą Lenką. 

Bet ir dabar mes turime už
tektinai delko nesiskubinti ti
kėti paskalams, pareinantiems 
iš Varšavos. Lenkai nori, kad 
talkininkai greičiau atbėgtų 
gelbėti Lenkijos, dėlto gązdi-
na talkininkus, tvirtindami, 
buk bolševikizmas skleidžiasi 
plačiau negu Rusija. 

Apie* Varšavinius praneši
mus turime abejoti ir delta, 
kad taip Varšavos bei Kauno 
yra karės linija. Anapus jos 
esant negalima žinoti, kas da
rąsi šiapus. Varšavinis Asso
ciated Press'o korespondentas 
negalėjo rašyti apie Kauno 
nuotikius iš savo matvmo. Jis 
rašė iš savo galvos arba iš ki
tų pasakymo. Kadan-gi trum-

. pai prieš tai vokiečių genero
las Ludemlorff buvo pasakęs, 
kad Lietuva pasiduos bolševi
kams, tai A. P. agentas jau 
pats iš to išvedė, kad Kaune, 
įvyko revoliucija ir teisėtoji 
valdžia nuversta. 

Tuomtarpu LudendorfPas 
taip daug nesaką. Jis tik ma
tė, kad valdžia perėjo iš ra-

• 

Ateinančiais metais, ty. spa
lio 2, 3 ir 4 dienomis 1921 m. 
Cliicagoje bus visatinis pasau
lio tretininkų kongresas. Ka
dan-gi Luehesio ir jo žmona 
Buona Donna tapo pirmuti
niais tretininkais 1221 metais, 
tai busiantis kongresas yra ju
biliejinis, nes pažymi 700 metų 
sukaktuves. 

Kitų tautų tretininkuose bū
davo ir yra labai žymių as
menų, kaip poetas Dante Ali-
ghieri, kaip tebesantis gyvas 
Prancūzų socijologas Harmel. 

Bet lietuvių skaičius yra ga-) 
na žymus. Reikėtų tiktai Chi-
eagos lietuviams tretininkams 
susiorganizuoti ir pasiųsti sa
vo atstovą į rengiamąjį kon
gresą. Tokis dalyvavimas iš
eina ir tautai ant naudos, v-
pač jei kas galėtų kongrese 
paskaityti gerą referatą. 

Mokesčiai i r Rakviaicija. 

Amerikoje dar daug buvo 
kalbos, kad Lietuvos valdžia 
daro rekvizicijas ir deda per-
didelius mokesčius /ant žmonių. 

Tą dalyką ištyriau tarpe 
valstiečių ūkininkų ir neradau 

nei vieno, kurs batų nusiskun-
dęs, arba nepatenkintas. Tik
tai vienas lenkas — dvarpo
nis labai jautėsi nuskriaustas, 

| vistiek nesugriaus Lietuvos, 
nes žmonės ima juos greitai 
pažinti. 

Tvarkas GrPnaa, 
Joign tiktai nebebūtų karės 

su lenkais, jeigu Lieta vai ne
bereikėtų laikyti skaitlingos^ 
kariuomenės ant fronto, tai 
tikrai gyvenimas LĮetavoje* 
butų puikus. Bei i r dabar kai
muose Žmonės gyvena pusėti
nai: užtektinai turi duonos ir 
visokių kitokių dalykų. Mnsų 
darbščios sesutės iŠaudžia čer
kasų. Taigi visi lietuviai pri
tinkamai apsirėdę. Audėjos 
tankiai man nusiskųsdavo 
medvilnės (bovelnos) stoka.Did 
Žiausią dovaną padarytų, kas 
grįždamas Lietnvon parvežta 
saviesiems nors kiek medvil 

Miestai Ir Labdarybė. 

Miestuose yra šiek-tiek blo
giau : fabrikai dar nepradėjo 
veikti, žmonės darbą „šankiai 
gauna, todėl miestuose yra 
daugiau vargo. Daugybė į-
kar ta visokių prieglaudų ma
žiems vaikams ir užaugusiems 
vargšams. Kaip visi dalykai 
Lietuvoje tvarkomi, tofcalina-
mi, taip ir labdarybė. J i dar 

valdžios taupomą kasg arba 
neperkat valstybės procentinių 
poperų. Kaip tik tą patį ir 
tie atkartojo. J ie girdėję, kad 
nebebus prezidento ir biją, 
kad pinigai hežlugtų banko je. 

Laikraščiuose tame laike 
dar visai nebuvo pažymėta, 
kad Seimas svarsto klausimą 
apie prezidento likimą, o jau 
žmonės visur žinojo, kad soc-

tik tvarkoma. Galima pasiti- ' demokratai nenori rinkti pre-

neperdaug, bet vis-gi, kad ir 
vargiai, laukus iSdirba. Javai 
visur apsėti. Užtat labai daug 

keti, kad Liet. Raud. Kryž. 
Rėm. draug. atstovas daktaras 
A. Rutkauskas, pasekmin
gai prie to tvarkymo prisidės. 

Apie į© nuveiktus iki šiol 
darbus, tuom kartu nieko ne
praneša, nes patsai daktaras 
Rutkauskas savo laiku plačiau 
paaiškins. Tiek tik galiu pa
sakyti, kad daktaras darbuo
jasi Kaune, priimdamas kas
dieną šimtus interesantų. Kur 

nės. Gyvul i , Lietuvoje dar I ' ^ ' f 1 p ' ^ ' l T v " " 
1 Taipgi dr. Rutkauskas labai 
daug laiko pašvenčia betrius-

%oniams lankvtf 
Sugriautos Triobos. kada -nuo jo pareikalautą pu-j auginama gyvulių. Paaugusius 

sės pūdo mėsos. Nemažą įspu- eržilus jaunuomenė jau var-
dį padarė man, kad jis pasakė giai išlaiko: taip jie smarkus, 
jog ir pusės svaro nebūtų no- j s u g i n t i karės laiku kai
rė jęs duoti Lietuvos kAriuo 
menės reikalams. 

Tikri lietuviai mielu r oru 

Katalikai Raudon-
veidziai. 

mai jau atsistatė arba dar sta
tosi. Žodžiu, Liet.* vėl sugrįžo 
normalia, ramus gyvenimas. 

visus paskirtus sr^kcscras iv-l A . u . , . . 
• T . . T .. n . Apie kares baisenybes, už

moka arba rekvizicijas athe-1 ' 
ka visi gerai, nes žino ir sup
ranta, kad kariuomenei reikia 

zidento. Krikščionvs-demokra-
tai neturi savo agentų, ku
rie informuotų žmones apie 
Seimo veikimą, o soči jai-dc-
mokratai arba ]>atys apleisda
mi Seimą važinėja po kaimus, 
arba per savo agentus klai
dina žmones. Tokiu būdu ne
retai padaro nuostolius ir 
valdžiai ir žmonėms. 

Jau žinome iš laikraščių, jog 
tuo kartu krikšč.rdemokratai 
laimėjo, nežiūrėdami soc.-dem. 
protestų ir aprinko prezidentą 
Naruševičių. Ir antrasis prezi

den tas turės tokį pat pasiti
kėjimą žmonėse, kaip turėjo 
Antanas Smetona. Tada su
lauksime tikrai puikių laikų 
Lietuvoje. -

Kun. D. Mikšys. 
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Iš imk Gera Amatą. Už-
dirtk $ 3 5 ad $ 7 5 Savaitėj 

Buk kirpėju. ke
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes Išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas mokl-

J nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
I KriauČystės Skyrius, mokslas už

ganėdina visus. 
U A S T E k SCHOOL 

190 IT. State Str. 

i Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 
i 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETL VYS ORABORTUS 

Patarnauju, laidotuvėm ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu tutslte užponėdlntl. 
2314 W. 23 Pi. Chicago, 111. 

TeL C*%nal ittO. 
« = 

DR. S. B1EŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22qd Street 

TeJ. Canai 6222 
Res. 2114 W. 42nd Streef 

TeL McKinley 4988 

——^̂ ^ 

plūdimus bolševikų, kole&ki-
nių žygius Žmonos pradeda už-

. , „ _ miršti ir pasakoja kaipo se-
v a l k t i . Visas f««t«s sti ten- m{ ^ ^ a t g i t i k i m u s G a . 
ka.s apstatytas yra karinome- b u ( j Taitej v a ž i nėdan»aS po 
ne. Ten dien$ ir naM| mnsų 
kareiviai sergi, kad lenkai ne J 
tik toliau nefoefystų į irrasų 
tėvynę, bet kiekvienoje valan
doje yra pasirengę eiti ant 
lenkų ir ginti juos )axik iš Lie
tuvos. 

Liepom N10—13 mieste Fort 
Peck. valstijoje Montana bu
vo katalikų raudonveidžių 
kongresas. J ie priklausė prie 
giminės Montana, gyvenan
čios valstijoje Montana ir a-
biejose Dakotose, Šiaurinėje 
bei Pietinėje. Šešios dalys tu
rėjo savo atstovų kongrese. 
Šv. Tėvas prisiuntė telegramą 
kongresui. (Jreat Falls'o vys
kupas; Motiejus C. Lenihan 
dalyvavo pats ir prakalba lai
kė. Kongreso delegatai kas ry-] 
t$ gražiai išklausydavo Mitrių, 
daugelis kasdien ėjo prie Ko
munijos. 

Sioux'o giminės raudonvei
džių katalikų kongresas buvo 
mieste Lead, 8. Dakota, liepos 
16, 17 ir 18. Šitame dalyvavo 
du vyskupu: vietinis J . J . 
Lawler ir Th. O'Gorman iš 
Sioux Falls. 

Abiejuose kongresuose rau
donveidžiai apsiėjo taip, kad, 
išrodė geriau civilizuoti už 
daugelį baltveidžių tautų. 

Dar pastebėjau, kad mnsų 
valdžia uždedama mokeseius 
vadovaujami w j l ė s ir tei-J 

Lietuvą, prisirinktų pilną kny 
ga tokių papasakojimų: kaip 
kada baisių ir liūdnų. Î ai p k a 
(Ja juoknigų. \ 

sybės principais. Vienas ūki
ninkas man pasakojo, kad jis 
turįs 5 karves melžiamas, bet 
atėję valdininkai reikalavo po 
pusę storo sūrio į savaitę nuo 
melžiamos karvės. Ūkininkas 
paaiškino, kad leidžia į mo
kslą 4 vaikus, kuriems reikia 
sūrio ir sviesto. Tam ūkinin
kui užrašė rekviziciją tik nuo 
3 karvių. Kitas ūkininkas tu
rėjo 2 karves ir penkis mažus 

kūdikius. Tam nieko rekvizi
cijos neužrašė. 

Tokia rekvizicija yra pers-
kaudi tik tiems, kurie Lietu
vos laisvės visai nenori. 

Yra Lietuvoje ir piktų žmo
nių. Yra ir valdininkų, kurie 
bolševikams tarnavo. Tie ke»- | 
kė ir kenkia Lietuvai, ypae 
kuomet jie valdininkais tam
pa. Bet tokių yra maža. J ie 

Plėšikai. 

Tankiau ir su pasibaisėjimu 
j žmonės prisimena paskutinius 
atsitikimus, būtent apie plėši
kų gaujas, kurių buvo privisę 

Miestuose dar tebriogso k a 
res sugriautų triobų degėsiai 
ir griuvėsiai.'Miestuose niekas 
nieko nepradėjo statyti, netlel 
apsileidimo, bet deh stokos 
medžiagos. Nėra geležies, nei 

stiklų, nei dažų; vinių arba vi
sai gauti negalima, arba kai
nos neprieinamos. Visi tad 
laukdami geresnių laikų atide- TaĮimgėt č i a kontrabanda 
da triobų taisymus kitam pa 
vasariui 

"Venta. » > 

KAS LIETUVOS PREZI
DENTAS? 

t j Nesenai " D r a u g a s " nuo 
vieno savo sandarbininko iš 
Kauno gavo kablegramą, jog 
Lietuvos prezidentu " apšau
ktas* ' Tomas Naruševičius. 

"Draugas ' ' nepaabejojo >a-
pie tos kablegramos teisingu
mą. Nes kablegramą buvo 
pasiųsta teisingo ir daug pa
sitikimo žmogaus. I 

Dabar iš Kauno oficijalėse 
kablegramose Lietuvių Atsto 

Po visą Lietuvą. Tas gandas, 
girdėjau, pasiekia net ir ame
rikiečius; gal nevienas pri
sibijo net ir Lietuvon grįžti, 
kad neįvestų plėšikus į pagun
dą savo dolieriais. Tuščia bai
mė: šiandie plėšikų jau ne
bėra Lietuvoje. Gerai sužino
jau iš kur plėšikai atsirado ir 
kaip jie pranyko. '.* • 

I žrjus. vokiečių armijai, o Į 
rusų armijai besitraukiant iš 
Lietuvos, daugybė rusų karei-
vių, nebenorėdami kariauti, 
pasiliko Lietuvoje. Dienomis 
jie t slapstėsi mi&k jose nuo vo
kiečių, o naktimis eidavo į 

J kaimus ieškoti maisto. Žiemą 
jie net ir apsigyvendavo pas 
fcetuvius. Mūsų žmonės netik 
maitindavo juos, bet ir pas
lėpdavo nuo vokiečių. Pasibai
gus karei, pakol dąr Lietuvos 
valdžia b u v 0 si lpnutė ir tebe-
skvarkė, tie "vargšai*' sudarę 
gaujas plėšdavo tuos pačius 
žmones, kurie juos buvo, mai
tinę ir gynę n«o vokiečių. Taip 
tad atidėkoję Tušai mūsų jau
trios &*dies žmonėms. Tie lai

kai buvo tikrai baisus. Nevie
nas lietuvis iš baimės gavo li-

Besiartinant Seimų laikui,] g*? buvo ir mirusių. Oyven-
kaip visada, t * V «" Sl^et,] tojai, y*ač vienasėdžiai, eida-

kaipo delegatas taryfeo*ia *u 
bolševikais! T-ai labai abejo
tinas daiktas. 

Tad kasgi yra Lietuvos pre
zidentas ? 

TAUTOS FONDO SEIMAS. 

• 

Tautos Fondo Seimą turėsime 
kar tu su L. Tt K. Federacijos 
Seimu, kuris Ims Wat«rbury, 
( onn. Taigi visi Tautos Fondo 
skyriai yra prašomi rengtis!) 
prie Seimo. Kiek galima, ant 
kiek aplinkybės lailžia, turime 
pasistengti, kad šis T. F . Sei-' 

|mas butų kosk*klUigiausias ai j 

mi ^akaTe gultų, nežinojo ar 
palauksią rytojaus. Užpuolikų 
pasielgimai bužavo žiaunjs. 
Plėšikai kankindavo žmones, 
4egrndav0 jiems-padus, arba 
užmušdavo. ) 

ftiaiidie plėšikų jau nebe ra \ 
Lifetirvoje: vi#»us valdžia iš
gaudė, su kitais apsidirbo pa 

O^bei Amerikoje pranešta, kad]vieta Seimo bus paskelbta 
Lietuvos delegacija iškeliavu- ^ i e ^ vėliau, 
si Rygon tarties ten su ^ovie Kun. K. Urbonavičius, 
tinės Rusijos atstovais. Lietu- T. F . Pirmininkas, 

j vos detegacijon ineiaa i r Na
ruševičius. / . . 

Nejaugi Lietuvos preziden
tas iš Kauno keliautų Rygon 

stovais ir naudingais T. F, j ty« gyventojai išdraskydami 
[Seimai mygimais. Laikas ir;jją j ^ a u s . Tai-gi regis neapsi-f 

liksiu sakydamas, kad atsilan
kę kada nors Lietuvoje atrasi
te ramų gyvenimą. Žmonės 

Vienatinė dirbtuvė, kuri jau 
pilnai veikia Lietuvoje yra tat 
valdžios užtvirtinta medžio 
pramonės b-ve <4 Venta.'? J i 
turi dirbtuves Šiauliuose ir 
Kaune, bet tuom tarpu užver
sta valdžios užsakymais at
statymui jcazarmių ir gelžke-
lio stočių. J i sparčiai gamina 
duris, langus, stalus ir viso
kius rakandus. Tos bendrovės 
ateitis labai plati, nes apsiima 
visokius medžio išdirbinius 
pagaminti, netik Lietuvai rei 
kalingus daiktus, bet pasių
sti ir j užrubeiį. 

Valdžia labai paremia viso
kias bendroves, vartotojų dr-
jas ir privačius pramoninkus. 
Kiekvienas nuvykęs Lietuvon 

I 
PLUOŠTAS ŽINIĮI-ŽINE-

Iš LIETUVOS. 

t;tx X P . WATT Ln L J 
ATTORNEY A T LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
454C h. WOOD STREET 

7M W. 18th 8TKBET 
OHICAGO. MeKiniej 43M 
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eina šuoliais. Per sieną veža 
Lietuvos turtą: duoną, sėme-| 
nis, linus, medžius ir t. Mui
tinės milicijantai ir valdinin
kai puikiai uždirba, nes šmu-
kulniukai juos sveikina žemai 
galvas lenkdami. Tai Lietuvos 
patrijotai, tvarkos ir gerovės 
sargai! Jiems vieta turėtų bū
ti tik d ratinėj i klėtkoje Chi -
cagos Lincoln Parke. 

Ramygala. Kun. M. Luinbis 
vyskupo, parėdymu perkeltas 
feeduvon. Veik visa parapija 
išleido jį su ašaromis. 

J is per^vi0:^ ksrės laiką nei 
f.nt valandos neapleido savo 
parapijos. Rūpinosi ypač vai-

jkų ir senių prieglauda. Para
pijoje uoliai palaikė blaivybę. 
Jo rupesniu įsikūrė kelios liau
dies mokyklos i r reale progim
nazija. 

.M.Stupnickij 
3107 So. Morgsik Street 

cmcAflo, DLunois 

Valandos — 8 fta 11 ti rfto; 
t po pietų Iki 8 Tmk. Hadėllo-
mta a«o € ik 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis G>dytojA* Ir Chirurgu 
tto«+yuBde: IlOOt « • . M I | W A* 

I«t«C*a»4 l'bilaiM UM IT > • ! ! • • • C 
f l h l o ų c u j : 4 5 1 5 Bo. W t t O i 8 t i . 
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pasitikėti, kad valdžios pa 
raina jam užtikrinta. Tik jis 
neturi darbininkų skriausti. 

4 ' 

-. 

įsikurti pramone, gali i s kalno Į Atsižymėjo katalikų veikime] 

Seimas. 
• i 

ir ypač-organitavime ir švieti
me darbjninkų. Įgijo priešų 
tarp dvarininkų i r nekuriu 
stambių ūkininkų^ 

• 
J -

Ant gak> šviesi ateitis Lie-| Biržai. Čia yra penkių kla 
tavos visai priklauso nuo Sei
mo, [važiavusiam į Lietuvą 
tėmytojui išrodo, buk mūsų 
žmonės neperdaug įdomauja 
8eimu: mažai kalba apie jį 
ir mažai žino. Bet kada susi
duri su žmonėmis kokiuose 
nors reikaluose, tai tuo jaus 
pamatai, kad visuose savo 
veikimuose jie žiuri į Seimą. 
Šiauliuose pažinau vieną 
žniogų, kurs norėjo parduotu 
savo namus. Pažinau ir tą, 
kuris norėjo juos pirkti. Juo
du suderėjo, sutiko, bei kada 
jau norėjo mokėti pinigus — 
pardavėjas užsimąstęs atsa
kė, kad dar reikia palaukti 
poTą savaičių, pakol preziden
tą išrinks, nes girdėjęs, kad 
Seimas žada neberinkti prezi

dento, — tai bijąs, kad Lietu-i 
vos pinigai nenustotų vertės. 
"Galutinaik pardavėjas pareika
lavo, kad pirkikas išmokėtų 
dolieriais. Kadangi pirkėjas 
neturėjo dolierių, tai ta tran
sakcija ir neįvyko. 

sių gimnazija. Jei bus moki
nių, atsidarys šešta klasė. Mo
kinių apie 350. J ie pasidalinę 
į "a te i t in inkus" ir "aušrinin
kus" . Ateitininkai darbuojasi 
rimtai. Aušrininkai leidžia 
daug laiko su žydžiukėmis — 
jų panelėmis bevaikštinedarni. | 
Visi mokytojai, išskyrus kata-

flikų kapelioną / ir reformotų 
kun. Jokubėną, yra ateistai. 

• 
Jurbarkas. Oegužės 15 dieną 

čia praleido iškilmingai. Iš
kilmę surengė i r vedė katali
kai; organizuoti žydai :r dar
bininkai nedalyvavo. 

ŠveMšMai. Švediškių moky
klos mokiniai, matydami kiek 
darosi vargo nuo girtybės jų 
tėvams, jiems ir kitieras žmo-̂ J 
nėms, prašo Seimo atstovų 
greičiau padaryti galų girtj> 

mas. Ivartą kalbėdamas su pa
siturinčiais ūkininkais, kurie dufyar pasitiki Seimui ir tiemj 

B. V. Vaišnorai, atstovams, kuriuos išrinko,įpatys pasisakė, kad dabar ne-
T.' F . Iždininkas, kad j ie tinkamai sutvarktų turį kur sutaupintą grašį pa-

K. gruŽiaskaa, Lietuvą. Tiok apie sodžiaus dėti — užklausiau — delko 
T. F . Sekretorius. gyventojus. -gi nesudedat savo pinigus į 

bei. " 

Seredžius (Kauno ap.) Tam 
sus kampelis. Čia jokio veiki
mo nesimato. Laikraščių,] 
knygų čia nėra, girtybė, vaka-

Dar kitas panašus atsitiki- Į ruškos, peštynės — tai vieti
nės naujienos. 

Butkiškė (Kauno ap.) Jau
nimas šviečiasi, steigia savo 
chorą, taisosi knygynėlį. J iems 
patariama sutverti * Pavasa
rininkų" kuopą. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Gbirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 \V. 47 Str. Tel. BouI. 160 i 
f Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

6 iki M vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 3614 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki p i e t 
TeL McKinley 261 

• i 

i Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

I OfisM DttmieatyJ: 
1 29 South La Salle Stract 

Kam barta 634 
Tel. Central 6896 

i ^mmmm 
• Vakarais, SIS W. 83 Bt. 
1 TeL TtmU 4661 

Dr. P. P . ZALLYS 
Lictims Dcnuslat 

10801 So. Midiigan, Avenue 
m. 

l f Iki t 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo faluos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
r*, kuomet skaitai ar šiuri ar *m-
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano I I metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip lemai net Iki 16.04. 

JOMISMETANA 

1801 S. Asnland Av. Otooaero 

ibssfs 14, 16, »«, 1*^ 
Tėsnykite |,JU6>M 

Valandos; ailo T raL —. 
vai. vakare. Paitfedėuais, 
mis Ir Petnyčlomis. 
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P-nui Antaaui Grigoniuį, 
Fort Stantori. Tamstos Laiške, 
pasiuntėme kun, Meškauskui į 
PittsburgJie-

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Paepelbininkai 

Del gefjeralio faferiko dar
bo, kaip truekiug, šiaviiao ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

! » • • » • • » • m W 

PRANEŠIMAS. 

Ar ieškai pastovaus darbo f 
— 

Mes tarime daug darbų del 
tavęs mūsų foujidrey Leibe-
riams, ir pageibiniflkams ge
ra mokestis ateik į mūsų Em-
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jums 

Link Beit Co. 

Naujosios Šv. Petro Liet. Rymo Katalikų parapijos choras Dalerey'je, Detroite, Mich. . 
Viduje sėdi klebonas, kun. Jurgis F. Jonaitis ir vargoni ninkas R. C. Šlapelis. 

: • • • ^*m~m-m m m » — — t > i 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
! » • * 

KENOSHA, WIS. 

Liepos 18 d. Šv. Petro drau
gija buvo įrengus pikniką De-
nibeks'o miške. Žmonių pri
važiavo labai daug, IK*S skelb
ta, kad tame pikniko kalbės p. 
AL liačkus. Nors diena buvo 
įšalta ir panašėjo į lietų, te-
eiau suvažiavusi publika lan
kė p. RaėJtaus. Nors vėlokai, 
visgi SUiaukėme^JVĮat, minė
tas svečias tą dienoj turėjo 
nušauti du zuikiu, t.y. pasakyti 
dvi prakalbi: vieną Rachie, 
kitij. Kenoshoje. 

Pamatę p. Kaėkų visi pradė
jo gausiai rankomis •ploti. 
^lat, tikėjosi daug juoko, ka
da kalbėtojas ims spirginti ko
munistus. Bet šiuo sykiu p. 
llaėkus kalbėjo apie darbavi
mosi Lietuvos labui. Mušu ko
munistai vis-gi nenorėjo klau
syti ir pradėjo nerimti. Tada 
kalbėtojas jiems pastebėjo, 
kad užsilaikytų kaip išauklėti 
žmonės, nes savo kalba jų ne
užgaunąs. Nenuoramos susi 
gedo ir pradėjo vienas kitų 
drausti. 

Tolia us kall)ėjo apie J sietu
vos turtus, apie jų iMirbima. 
Prirodė, kaip mes galime nau
dot ies, Lietuvos turtais 
kad svetimi neužimtų 
mūsų prekybos ir pramonės. 
£ei svetimi užimtų, tai mes ne
galėtume džiaugties savo tė
vynės nepriguhnybės vaisiais. 
Taigi, kad nepapulti į svetimu 
kapitalistų nagus, reikia pa
tiems dirbti, organizuotis, 
tverti visokias išdirbystės ša
kas ir kraustyties Lietuvon. 
Nurodė naudingumą rerafi 
bendioves, ypač Prekybom ben
drovę. Plačiai nušvietė jos at
liktus darbus, ypač prekybos 
srityje. 

Kad kenoshiečiai leng
vai galėtų prisidėti prie Pre
kybos b-vės, kuri neša didelę 
pagelbų Lietuvai ir pelne. 
tiems, kurie pirks jos šėrų, 
įgaliojo p. J. Trakšelį būti tos 
b-vės agentu, kuris tarnaus 
savo kolonijos žmonėms. Jis 
pardavinės Prekybos bendro 
vės šėrus; kurie važiuos į 
Lietuva, tiems \m rūpins laiva
kortes; kurie norės parsitrauk
ti i š Lietuvos savo gimines, 
bus padaryta visos poperos ir 
pasiųsta laivakortė; kurie no-

— K 
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rės saugiai ir greitai pasiųsti 
pinigų į Lietuva, tų sąžiningai 
atliks J. Trakšelis. Prekybos 
bendrovė laivakortes parduoda 
ant geriausių linijų. Ji 
trumpu laiku įsigys 
nusavus laivus; ji išieško Lie
tuvoj visokius turtus, nes turi 
geriausius advokatus čionai ir 
Lietuvoje. 

Tarnas. 

LIETUVOS MISIJOS BIURO PRANEŠIMAS, 

T • 

est. 39 Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

I. jbte talkon ne partijų tikslas 
dabodami, bet vien trokšdami 
išvargintai mūsų Tėvynei pa-1 

Nors po vienų Lietuvos l a i - . A v i n t i naštų slegiančia vai 

Kaip nusipirkti laisvės bona. 
* * * 

DETROIT, MICH. 

S Paskutiniais laikais iš vis 
pusių daug suplaukė Detroi 
tan įvairių tautų darbininkų, 
taip kad dabar jau nebesutel
pa nė į dirbtuves nė mieste 
negali gauti gyvenimui namų.1 

Važiuojantieji Detroitan turi 
buti labai atsargus, kad nepa
sidaryti sau vargo ir didelių 
išlaidų. 

V. Gaižauskas. 

s ves bona privalo nusipirkti 
kiekvienas Amerikoje gyve
nus lietuvis ar lietuvę, be skir
tumo tautos ar tikybos. Pri
gulėjimas prie vienos ar ki
tos partijos taip-gi nepaliuo-
suoja nuo pirkimb bono, nes 
kaip visi Lietuvos upeliai su
plaukia į vienų Palangos jurų, 
taip visos lietuvių partijos 
telpa Lietuvos respublikoje. 
Kaip-gi nusipirkti bona? La
bai lengva. Kuone kiekvienoje 
didesnėje lietuvių gyvenamoje 
vietoje yra paskolos stotis. Jei 
dar nežinai jos adreso, pasi
teirauk pas draugus. 

Esama bet-gi kolonijų be 

/ 

WORCESTER MASS. 

Pavysdingos krikštynos. 

gų. Aeių Jūsų pasišventimui, 
jau dabar netoli pusantro mi
lijono dolierių yra sukelta 
Lietuvos valstybės ir Lietu
vos nuteiioto krafcto. atstaty 
tuo tikslams. Lietuvos Misija' 
ir iietuvių v! 'uoineaė giliai 
brangina tų Jūsų grynos Tėvy
nės meilės įkvėpimo darbų ir 
tikisi, kad'dar neįsmilko Lie
tuvos artojėlių rankos, neat-
sikirto kirveliai ir pradėtųjų 
darbę išvarysite iki Icvotos 
galo. 

Atminčiai šios istorinės A-
merikos lietuvių talkos pirmo
se Lietuvos valstybės kuri-, 
nio* dienose, Lietuvos Misija 

Darbas pastovus mūsų fab
rike prie geueralio darbo. 

Albaugh Dover Co 
2100 Marshall Blvd. 

— 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
-Į 

Dr. J. J , Bielskis, grįždamas U Lietuvos, perveiė 
virš 900 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vr i io" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 ai, pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekviena "Vyties" numerį. 

Vargu fkas kita yra taip iškalbinga, kaip iliusteacijoa. 
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 Lietervą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vytį ." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

_ -mr 

" Administracija * 

Chicago, Iii. 

U G I K A U N G I 
BooJc««py Ir Stenografistė . Turi t u -
rėti g e r u s paiiudyjimus. 

' At^iaaukite j Metropoli ta u Štate 
f laoką. 

* * • ! W. 32nd Str. 

m — 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS 

L a t e BELT CO. 
39th & STEWART 

TRUPUTI APE &HAJA 
UETUVRIR0-

L0NUA. 
Fanuos — Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čionai 
ir pamatysite, kaip Lietuviai 
šioj apieliirkėj gyvena ir kokie 
puikus javai ant laukų. 

Tuomet kelias geras ukes 
kurias dar galima nupirkti už 
pigių kainų, nes yra keletas 
svetimtaučių, įsimaišiusių ta
rp lietuvių, kurie nori pasit
raukti toliau. Čionai žemė la
bai derlinga. 

' Del platesnių žinių kreipki
tės laišku arba ypatiškai prie; 
niuksu. 

Jeigu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laiškų tai mes pa
sitiksime jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau linksmesnio ir 
sveikesni© gyvenini©. 

ONEIDA LAND CO 
McNaughton, Wisc. 

i 3? f»4 t 

Dr. C. Z. Vezelis 
Valandos: suo t ryto Iki t 

Seredomis nuo 4 lyg t vakar* 
U f l t « 0 . aUBTf.wUl> AVKHCE 

DR, G. M. GLASEfl 
Prakt ikuoja 29 metai 

Ofisas St 149 So. MaKgmm St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, ] 

SPECIJAi lSTAf i 
Moteriškų. Vyrfllkų. talMd c h r o -

nlfikų ligų. 
OFISO VA1JLKDOS: N a o l t ryto 
iki 8 j>o plato , nuo 4 i n i valan
da vakare. 

Kadėliomla D M t iki 2 po pkšL 
Talafonaa Tardą CIT 

) • • • • • » • • mm • • • • • • • • » 
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stočių. Stoties nebuvimas no-1 nori surinkti medžiagą "Lie-
gali but priežastimi atsisaky- tuvos Laisvės Paskolos albu-
ti Lietuvos bonų nusijurkti." mui,?' kurios vienas komple-
Kiekvienas lietuvis, kiekvi<»- tas turėtų buti Valstybiniame 
nas Lietuvos pilietis privalo muzejuje% Lietuvoje, o kitač 
žinoti Lietuvos Misijos adre
sų. Jeigu dar jo nežinai, tai 
kreipkis pas dranga, ka laik
raščius skaito ir jis tamsiai 
pasakys, kad visais reikalais 

Liepos 18 d. pas p. V. K. bu- r e i k i a ]<rejptk>s: Litnuanian 
vo krikštvnos, kuriose besi-
linksmindami svečiai nepamir
šo nė savo tėvynės, Lietuvos. <h^.k pjnj„u s ^(mĄi^ a T n a 
Marhona Klkienė, kaipo iš- u.»,Mn, Marijona fi/lkienė, kaipo iš
rinkta Tautos Fondo agitalrf-
rė, užsiminė ir trumpai pakal
bėjo apie nuvargintų įmjs šalį 
-Lietuvą ir apie T. lMWidų, 

paaiškindama,kaip kiekvienam 
yra reikalinga prisidėti savo 
auka prie tojo i'ortdo. P.askui 
rinko aukas. Surinko $8.00 dol. 
Aukojo: V. Ivanauskas $2, A. 
Višniauskas $1.30. 
Po 1 doL: V. Krištolaitis, M. 

Klkienė. Kitos aukas po 50 ir 
20c. • • ' ; ' 

A(]iu svečiams, kuri«; užjau
čia T. Fondui, ii garbė Mari
jonai Elkienei už pasidarba
vimų. Patartina, kad ir visi T. 
F. agitatorei bei naftai, sek/ 
darni jos pavyadį, panašiai 
darytų. 

T. P. Jtorasp. 

Mission, 257 W. 71at Str., Wew 
York, N. Y. Stoo adresu pa 

money order," a?%a Ame/ri 
kos iiberty bomlsų. Tamstai 
Lietuvos Misija į namus pri
sius Lietuvos bonų. 

-
i 

Lietnvos Laisvės Paskolos 
albumas. 

Lietuvos Misijos biuras y-
ra išsiuntinėjęs paskolos sto
tims ir komitetams sekantį 
laiškų: , 
Brangus Tautiečiai: 

turėtų buti Lietuvos Atstovy
bėje Su v. Valstijose. (Jeitfu 
atsirastų leidėjas albumo del 
plačios visuomenės, tai Lietu^ 
vos Misija noriai suteiktų pa 
rinktų medžiagų). Todėl, šiuo-
mi yra kviečiami ir prašomi 
visi L. L. Paskolos komitetai, 
stotys, (valdyba ir rinkikai) 
atskiri paskolos srityje dar
buotojai prisiųsti po du ekze-
mpliorius savo grupės fotogra 
fijų su savo rankos parašais 
ant jų, drauge su trumpu ap
rašymu (geistina mašinėle 
rašytu) paskolos darbo bėgio 
bei aplinkybių, būtinai. pažy
mėjus dįenų sutvėrimo pasko
los stoties ir kitus svarbes
nius įvykius. 

Užsibaigus paakoloe darbu i, 
(p ji«t užsibaigs, tik tada, ka-' 
da paskirtos kvotos bus atlik-, 

Lietuvos respublika, nepri- ^ a r ] ) a k a 4 a UeUiymš M i f t i 

Llausomybės keliu eidama j a ^ ^ paskelbs pasko-] 

WARS^lWOSSUaiPS 
m U B B Wf T H E 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

laisvę ir gerovę, buvo, yra ir 
bus reikalinga paramos iš sa
vo susipratusių piliečių, Pas
kelbus Laisvės Paskolų tarpe 

los darbo galų), «tskrrų kol©-, 
nijų paskolos rezultatai' bas 
įtraukti į tam tikrus lapus, 
kurie liks amžinais atliktojo 

Itctuvių, ir a l i n a i L i e t ^ v o s ] ^ ^ U u d y t o j a i 6 . 
piliečių, gyvenančių Ameriko 
je, Jus, Gerbiamieji, tuoj, nas 
vyruodami, atsiliepėte ir sto
jote .prie nelengvo paskolos 
pravedimo darbo, pąšvęsdami 
savo lkioalaikį ir savo jiegas: tetų fotografijos pageidauja 
Lietuvos Laisvės Pask. Ame^ 
rikoje yta bendras visiems 
lietuviams valstybinis darbas.; 
Gerai suprasdami tai, Jus ė-

8u gilia pagarba, 
Lietuvos Misijos Biuras. 

("Ma reikia daT pridurti, kad 
netik paskolos stočių ir kojni-

mos, bet ir tos fotografijos, 
vkų buvo jau nuimtos Lietuvos 
Misijai besilankant, arba ir 
. (Pabaiga ant,4- pusi) . 

• 
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ANT PARDAVIMO 
i « • • ' ' 

St. ChAcaf o. 

geležų ir. da ia lo krautuvė, « e r o j l ie
tuviu ap^yventoj v ie toj StocKas ver
tas 4&000.00. n a m u <7000.00. JSavi-r 
n inkas apleidžia mieata. Atsišaukite: 
« M 7 W. 41 « t t . 

McSJnler 
• ' • i « • 

B A R G E N A S / 

P A R S I D U O D A mūrinis , 5 flatu na-i 
mas. Du pagyvenimai po 6 kamba
r ius ir S po keturis H* Macas. Ren-
dos nesą $120.00 i mėnesi- Narnas 
ir "Visi kambariai yra visai garam 
stovyj. Kaina f l©,000. Statant tokj 
narna dabar lėeuos apie 128/000. Iie-
fikantis gerų namų prfkti ateikite pa
matyti. Savininkas g y v e n a ant J-čio 
augšto iš fronto. 

A. J . MATIOSU S 
2»07 So. Union Ave., Chicago, M . 

ANT P AK DAVIMO 
grocernė ir bučernė, geroj vietoj , už 
pigia kaina — Oash kinis. 

Ats išaukite: 
1867 W. Kortli Ave. 

Telefo»a« A r a t t a g e 7S41 

-**—— 
NAMAI A N T P A R D A V I M O 

2randos, o žemai krautuvė gera v i s 
ta bizniui. 

4751 So . Honore Str. 

Kesid. l i a t T n l V y f d e n o c BUfl . 
Telefonas V a a Baran 9 M 

OR. A . A. ROTH, 
R a s a s gydytojas Ir cnlrorgas 

ir flau. l i i u a i l s a ų Uga 
VALANDAS: 10—11 ry*o i — « 9 0 

• a k . HedėJlonas l t — l t Š. 
Ofisas: S I M 8o . Balated 8 t , 

aaaaaaaaaaa 
— • • • • • • ' • * * * • » * < ii^l UI m = d S 

liUrruvM 
GYDYTOJAS I R ORTRURGAS 

O I I I M ir O/renlme vlats 
S161 flo. Halstad Oar. 

V i f t e a s Cniversal Stale B a n k 
balandos n u o 10 Iki 12 ryta: nuo 

iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak. 
Vadel iomts ant) 3& Urt t . 

J 

PRANEŠIMAS ATJTOBOBI 
LIŲ SAVININKAMS. 

OCrDENPARK 
š iuomi pranešu, kad jUeica atida 

ryta t ikra automobil ių ta i symo Šapą, 
po vardu Ogdeu Park, Auto Ropasr 
^„_ *^ 
assap. 

Su a m a t u esu gerai susipažinęs, ir 
todėl užtikrinu, kad darbą at l iks iu 
atsakančiai , greitai Ir p ig iau negu 

lititur kur. M a n o t iks las yra toks, kad 
darbas but at l iktas atsakančiai , o ne 
k a d t ik a t s tumus n u o rankų, darbą 
galės iu aUikti visokį , nuo r a t ų Iki 
Viršaus. T^ipci tnri-n f**** tn-r i^ i-
rankius adei i^J.u.y:.;^, £„it*x.^s vu-
virinti "VVelding" earbon'ul iš de
ginti. v 

Jei kada pasitaikintų kel ionėje k o - ' 
kia nelaimė, gal i te pašaukt! 4)0 že
miau paduotu adresu, o m e s pribu
s ime partraukti . >. 

Ogttan Park Repair Shop 
6308 Racine Ave. 
Telefonas Wentwor€h 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

NETIKĖTA PROGA, 
Parsiduoda I 

naujas mūrinis 
gražus namas j 
ant 3 lubų 6 pa-
gyveniua^, va-i 
nos, ga^as, ele
ktra ir o«aen-| 
tinis baseinan-| 

tas. Kainuoja $20,000.00 
Parsiduoda 5 kamfeaaviųl 

"bungalov** ant S. W. Side,| 
netoli Archer, Limite stritka-
rk| linijos. Laibai geroj vietoji 
vanos gazas, elektra ir oemen-
tinis baeenientas. Kainuoja) 
$3,600.m 

Parsiduoda kibai pigiai auti 
2 pagyvenimų 2 fintai po %\ 
kambarius ir dailus basemen-j 
tas. Kaina $2,500.00. 

Parsiduoda labai pigiai 6 
akeriai žemės, naujas namas,] 
4 kambariai ir barne tiktai YĄ 
mylios nuo Dovmers G rovė, Į 
Iii. ir 19 mylių iš Chicągos. 

Norintieji pirkti namus krei
pkitės į mano ofis$: 

' CZZZZZ IZTKUS. 
Real Estate, Loana & 
Insurance, Foraign fachangeĮ 

and Stofl.mship Tiekėte. 
3402 S. Haiited St. CSucaco.] 

1 — B 
ANT f A R P A V T M O 

t! akas labai parankus del bakerių ir] 
kitų grocernes išvežiojimo, yra buda- | 
votas labai puikiai gera išvaizda. Oa^ 
Įima matyti kasdien pas 

L. \ / .I 'K \ s (.AKAGK. 
8«0t Aaburp Ave. 

IIIIIIIIIIIIifffltrniflIlIlIlIlItlIlIlIlIlIJIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItltlIlIlIlJlliaaaaaaaJflI I 

i 
i MOTINOS! i TĖVAI! 

Ar nozite kad jnsų dukteris dirbtų geriausiam šio 
j miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duedaina pro-
I ga ir gera alga! 

Ar nori kad jos turėti švarų darbą ir geras tiarbo 
sąlygas? 

Jeigu taip, ir jei tavo duktė turi 16 matų amžiaus 
ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. 4)ar^as randasi 
prie'poperoa, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu
rėt. Suimtomis iki piet. Pamatykite afiss Murphy: 

i 

Rand McNally & Co. 
536 So. Gark St Chicago. 

^ros Lubos 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiii 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, M I E S T E B U S D A U G I A U 
GATVEKARIŲ. 

Pirmadienis rugpjūčio 2 d., 
Parcijunkulos atlaidas. 

Antradienis, rugpjūčio 3 d., 
Šv. Nikodemas. 

^vr 

PALIUOSUOTI INTARIAMI 
ŽMOGŽUDŽIAI. 

i 

Nesurandami prieš juos liu-
| dininkai.' 

Aną dieną, kaip buvo seniau 
pranešta, iš kalėjimo paliuo
suoti trys intariami žmogžu
džiai, prisidėjusieji, kaip pro
kuroro liudijama, prie nužu
dymo "Mossy" Enrigbt, žino
mo irgi trukšmadarlo. 

Paliuosuoti yra "Bis; Tini" 
Vinoenzo Cosmano ir Mike 
Carozzo. 

J ie ilgas laikas buvo užda
ryti kalėjime. Nebuvo priima
ma jokia paranka. 

Valstijos prokuroro ofisas 
turėjo kuoaiškiausiu prieš 
juos prirodymų, turėjo liudi
ninku. 

Liudininku buvo du Tiedu 
buvo labai artimu patiems in-
tariamiems. Nes tai buvo vie
nos gaujos žmonės. 

Abudu liudininku buvo lai
komu kalėjime. Bet, ariu po
litikieriams, buvo abu paliuo-
SHotu po paranka ir staiga 
pradingo. 

Per kelis mėnesius detek-
tivai darbavęsis juodu surasti. 
Tr nesurasta. 
"Kuomet nėra liudininkų, ne

galima intariamus patraukti 
teisman, nors turima prirody
mų. Taip bent aiškinami ko
deksai. 

I r kuomet tas negalima pa
daryti, reikia tuos intalip
nius iš kalėjimo paliuosuoti. 

-Taip ir padaryta. 
Paliuosuota visi trys su pa

žadėjimu visuomenei juos iš-
naujo suareštuoti, jei atsiras
tų reikalingi liudininkai. 

Daugelis nesupranta, kas 
eia per komedijos daromos. 
Bet tas gana aišku kiekvie
nam. 

Yra žmonių, katriems rūpė
jo, kad intariami nebūtų tei
siami ir baudžiami. Tad jie 
pasidarbavo paliuosuoti po pa
ranka liudininkus ir juos pa
slėpti nuo visuomenės" akių. 

Kuomet tas atlikta, nesun
ku bnvo išgauti iš kalėjimo ir 
pačius intariamus. • 

Policija, katra nesuranda tu 
liudininkų, tvirtina, jog po ši
to paliuosavimo bus nugirsta 
apie naujas žmogžudystes 
trukšmadarių tarpe. 

Gatvekarių kompanija Cbi-
eagoje užsakiusi padirbdinti 
daugelį naujos rūšies lengvų 
gatvekariųė Tie gatvekariai 
bus prikabinami prie dabar
tinių ir tuomet bus daugiau 
vietos žmonėms gatvekariuo-
se. 

Paprastan gatvekarin sutel
pa 64 žmonės. Priediniam gi 
galės sutilpti apie 100 žmo
nių. Taigi su vieno gatveka-
rio motoru bus galima vežti 
kuone trigubą skaitlių smo-
niu 
Kituose didesniuose miestuo

se, safroma jau vartojami tie 
priediniai gatvekariai. 

GERAI PADARĖ. 

Jobnui Zemner, Kvanstone, 
važiuojant automobiliu pasto
jo kelią trys plėšikai. Pradė
jo šaukti sulaikvti automobi-
nu. 

Vietojo sulaikymo Zemner 
mašiną pavarė smarkiai tie
siog ant piktadarių. Vieną iš 
jų parbloškė. 

Pavažiavęs atsisuko ir pa
matė, kaip kitu du suvažinė
ta vilko su savimi 

Atsitikimo vietpn atvykusi 
policija nieko nerado. 

BAIGIASI RADIKALAMS 
BYLA. 

Chicagoje baigiasi radika
lams byla. Jie kaltinami suo-
kalbiavime nuversti šalies vy-
riausvbe. Juos gina žvmiau-
sicii darbininku organizacijų 
advokatai. 

NEGALI TURĖTI AGENTŲ. 
Svajgalu pirkliams uždraus

ta palaikyti agentus-pardavė
jus, katrie galėtu vaikščioti 
per vaistines ir kitas firmas 
ir siūlyti pirkti svaigalus vai
stams arba kitiems kokiems 
komereijiniaans tikslams. 

Pirkliams apie savo svaiga-
lus leista skelbtk's tik per paš
tą laiškais arba lapeliais (cir
ku I iorais). 

Iš CHICAGOS UI 
KOLONIJŲ. 

PRSOGAS 
A , ' 5 = " " " ! » * i ' <+!>** B 

IŠ 13 L. VYČIŲ KP. ISVA 
ŽIAVIMO. 

Kiekvienas žmogus turi į-
ginitą nor^k žaisti. Lietuvių 
jaunimas, gyvenantis dide
liuose miestuose, pavyzdžiui 
Chicagoj, kiekvieni liuoso Jai-
ko valandėlę sunaudoja šeimi-
niniams išvažiavimams, kur 
galima žaisti ir kvėpuoti tyru, 
sveiku oru. 

. 
• 

L. Vyčių 13 kuopa, puikiai 
gyvuojanti ant Town of Lake, 
Chicagoj, 111., nedėlioj, liepos 
25 d., š. m., įrengė šeimininį iš
važiavimų, kuriu, apart tos 
kuopos narių, atsilankė ir ke
letas moksleivių, kitų kuopų 
narių, būtent iš 16 ir 30. 

Visi ^akfė, linksminosi ir vi
siems, kaip svečiams, taip ir 

u i t f f v o s atfflfos MŪ
RO PRANEŠIMAS. 

— 
(Pabaiga nuo 3 pusi.). 

prie kitos progos. Draugijos 
ir bendrovės, pirkusios bonus, 
tikimasi, neatsisakys apie sa
ve suteikti žinių, joms priei
namoje formoje. 

Svarbu dabar ir malonu bus 
ateityje matyti, kaip Ameri
kos lietuviai ėjo talkon savo 
laisvai respublikai — Tėvy
nei. 

Lietuvos Misijos Infonna. 
cijos Biuras. 

t - i . i . •» - m* :MJ ss 
Pirmadienis, r 

i., I ! . .«; , JFJfcll 
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ŠLAVIMAS IR DULKINI
MAS. 

Visi žino, jog dulkių įkvėpi
mas yra nesveika. Visuomet' 
atsargiai šluokįte kambarį. 
Sinodam i grindas, . be kaurų 
(karpetų), kad sulaikyt dulkių 

M W K | 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 Colių — $1.00 

l 
/ 

t 

• 

iėlriojrmęv, reikia vartoti drėg-
saviems nariams sis išvažia- nų p į aulių (sawdust).Bet jeigu 
vimas labai patiko. 

Reikia stebėt i es, kad prie-
šios kuopos priklauso didžiu
ma čia gimusio i r augusio jau
nimo, ypač iš mergaičių; jos 
beveik visos čia gimusios ir 
augusios. I r stebieei matyda
mas, kad visi Amerikoj gimę 
ir augę netik žaidžia lietuviš
kus žaidimus, bet ir kalbasi 
lietuviškai. Jeigu priaugantis 
mūsų jaunimas y r a tokios dva
sios svetimoje šalyje* tai ne
reikia nė sakyti, kad inusfc tė
vynei švieč- laiminga ateitis. 
I'as rodo, kad tauta, turinti 
tokį jaunimą, negalintai it 

Be tij dar prie šios kuopos 
priklausančios mergaitės be
veik visos yra moksleivės, lan
kančios augštesnes įuo&yklas: 
kai-kurios yra jau baigusios 
ir šiuosmet rengiasi stoti į uni
versitetus. Gi viena, ku»k gir
dėjau, yra pasirengusi valiuo
ti į Šveicariją ir įsjoįį į Fri
burgo universitetą. ^ 

ftitoki išvažiavimai jaunimui 
priduoda daug dvasios ir ener
gijos; duoda progos arčiaus 
susipažinti vienas sfiukitu; 
duoda progps pasidalinti gra
siomis ir praMln onns minti 
mis; žodžiu sakant, tokie iš
važiavimai jaunimui atneša 

aug naudos. Pageidaujama, 
k.id ir kitos kuopos imtų trylik 
t ori os pavyzdį. 

Ten buvęs. 

GAUDĖ JIS, PAGAVO IR JĮ . 

1 MIRĖ 30 SUŽEISTA. 

Miestelio Posen magistras 
(policijinis teisėjas), kurs kas
dien areštuodavo po kelias de
šimts automobilistų už per-
greitą važinėjimą, pagaliau s 
pats papuolė. 

Papuolė kriminalin teisman 
už užpuolimą su ginklu vieno 
motorinio kliubo prezidento. 

kambarys kaurotas, reikia su
šlapinti laikraštį, sudraskyti į 
mažus šmotelius ir išbarstyt 
ant kaurų, sluojant, reikia 
šluoti ir tuos poperų šmote
lius. J ie sugaus dulkes kaip 
piaulai ant bekaurotų/ grindij. 
Nesušlapinkite perdaug pope-
rą a r piaulus, tik drėgnai. 

Dulkindami kambarį nevar
tokite plunksninį dulkintoją, 
nes tas neprašalins dulkių iš 
kambario, tik nešios po jį. 
Vartokite sausą, minkštą sku
durą ir tankiai iŠkratykite p^r 
langą, arba geriaua vartokite 
drėgną skudurą ir tankiai iš
plaukite. Tik tokiu bndu ga
lima išnaikint dulkes. 

Namus, dirbtuves, krautuves 
ir kitus kambarius, be kaurų, 
galima iššluoštyt su drėgnu 
mazguliu. 

"Pa Ieškau Marijonos Lyg-unaitos, pu-
einanfts aKno gub., Tauragės apskr., 
šilali-s parapijų*, Zaąinų kaimo. Gy
vena ant Town of Lake. Kaip gir
dėti, ištekėjusi, bet nežinau už ko. 

Tegu atsišaukia, arba kas ją žino 
tepranefta man. 

\MM.M\ VlfiTART.UTfc. 
2102 N. l t th Str.' ' 
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LINKSMINKITĖS JR ŠOKITE SAVO NAMUOSE. 
. • 

, N \ I .1 \ s KAREIVIS. 

DAINININKAS PAS PROFESORIŲ « - * 0 * « 

MERGELE TU MANO MJELA. Vale. 

Kl'R TU EINI .Polka. . 
E-4646 

• 

Sėdint najnie su draugais tik susyk atsida- gu vesti. Kita dainele tai apie mokini pas pro-
ro duris ir ineina J. Plieniunas ir P. Lusnako- fesoriu, tikrai butu linksmų! Columbia Re-
jis, žinomi lietuvių komedijantai, ar nepakvies- * kordai jums juos pristatys. Išgirdus šiuos re-
tura juos padainuoti? Ypač dainele apTe ka- kordus galima dardant i labai gražus rekor-
reivi kuris norėjo geriau būti kariuomenėj ne- . dus su valcais ir kitais šokiais. 

ČI0NAIS YRA CHORAI, INSTRUMENTALIšKA MUZYKA IR DAR DAUGIAU 
JUOKO. 

, 

* • 

E 4098 
GERKIT K A L T I S I A I . Miftras 

O KAS KODAI IK) SODELIAI Choras 

r 

E-4181 

E . . . . RE1 

4099 \ 
JAI 

• 

5FERANTAS APIE NOSIS. Atliko 

NYSTfcS ATMINIJi. J. Plienlnas. 

! 

Lenk 
K 

Iš Va 
vii 
Nėr 

ALVITO EŽERO BANGOS. Orkestrą. 

PILVIšKU' VAIiCAS. Benas. 

• N . 
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Reikalauk nuo savo krautuvninko kataiiogo International Instrumentų Rekordų. 

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba ant 

Columbia 
Orafonolo 

Kaina $32.50 
iki $2100 

Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros juniH bent viena iš nhų Rekordų be jokio 
kaiito. Jis duos junis taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo. 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
Žiurek kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Rekordo. 
.UMBIA GRAPHAPHONE COMPANY 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Liepos .°>0 dionn Siaurino,] 
%iiesto dal v j buvo <ln nclai-
minoru atsitikimu su ^atvelča-
riais. 

Kertėje Halsted ir Haniilton 
gat. susidaužė du gatvekarių. 
Taippat įvyko kertėje Clark 
gat. ir Orand a ve. 

Vienur žuvo gatvekario mo-
tormanas. Kitur ap!e P>0 žmo
nių sužeista subirusiais lan
guose stiklais ir nepaprastu 
sutrenkimu. N 

Dalis sužeistųjų buvo pa
imta į antimiausias ligonines. 

TURKAI TURI APTUŠTIN
TI KARĖS OFISĄ. 

Susirinkimas S. A. L. Karei
vių pirmos kuopos, ant Tovn of 
Lake, įvyks pahedėlyje, rugpjūčio 
2 d., 1920 m., p. J. Ežerskio svet., 
4600 So. Paulina st. 

Visi nariai kviečiami būtinai at
silankyti, nes yra daug1 svarbių 
reikalų apsvarstyti. 

Valdyba. 

Turi uždaryti visas savo ka
rės mokyklas. 

GERTI TIK VIRTĄ VAN 
DENĮ. 

Sveikumo komisijon. Dr. 
Robentson paskelbė, kad nuo 
43 gatvės į pietus gyventojai 
gerti vandenį atvirimų. Nes 
vandenyj susekta ligų diegai py]inkėse. 

Konstantinopolis, liepos 29. 
Ta 1 k i ni nkai pa rei kala vo 

sultano vyriausybės, kad ji 
aptuštintų savo ka/ės depar
tamento bustų. Tų trobesį už
ims savo reikalams talkinin
kų komisija, katra kontroliuos 
Konstantinopolį, Dardanelius 
ir kitus reikalus Turkijoje. 

Sulig taikos sutarties, Tur
kijai leidžiama palaikyti vi
sai neskaitlingų kariuomenę. 
Tad talkininkai pareikalavo 
uždaryti ėia ir kitur visas ka
rės mokyklas. Nes jos Turkijai 
nereikalingos. 

Graikai su anglais energin
gai veikia prieš turkus naci-
jonalistus Konstantinopolio a-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Juozapas Dirginčius Resei-

nių apskričio, &inikaiėių val-
šėauj* meldžiama* j r a atsiimti 
Ittškę iš Lietuvos, arba pri
siųsti savo adresų ir 2 centu, 
kad galėtume tų laiškų jam 
pasiųsti krasa. 

REIKALINGI • 
Leiborial prie SaniHon Traetor Co., 
I.inp.svilln, Wlsc. Laivas su Bosu; Ka
lima eiti su superendeiuu kasdieną 
12 P. M. $5.00 iki $6 J dieną; vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenderiai; muolderiai; 
gert rutteriai; ir grinderiai; found-
rės Kompanija duod* kambar) ir 
Burdą. Siunčia kas diena iŠ Wiscon-
sin į Mirhigan Miškus; teamsteriai 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Kambaris ir Valfris; Reikalaujame 
prie darbo mieste; ant ūkės; $91 
mėnesiui. K. Ir V. Kasyklose, zlnc; 
anglių ir oopperlo. Svetlmžemius ve
žame j VVestus dykai kas diena. 

.DIAMOND AGENCY, 
557 W. Madison Str. 2n«l noor 
Telefonas Main 5074. 

WESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydų, 

kad pas Jus dienraštį " Drau
g u i atstovauja p. M. Kurpe
lis 12115 So. Halsted S t 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugų" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

TW •! !• • • • • • » » 

. w « w SEGAL 
Perkėlė saro ofLna po niun. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kpe<ialihta.s džiovų, moterų Ir vy
rų Ugų. 

Valandos nuo 10 iki 12 iftryto; nuo 
2 lkl 5 po piety; nuo 7 iki 8:10 
vakare. Nedėliomis 10 lkl 1. 

Drezd 28*0 » 

Telephone: Tardą 6492 

ANCHOR LINIJA 
S. i CALABRIA \ 

/ 

• Išvažiuoja Rugpjūčio 17, į 
Hambur^ ir Danzig 

I 

* 

mm 
A. SHUSHO 

Turiu patyrime 
moterių Ilgose; ru-
pestingal prižiū
riu ligone tr kudl-

1 ^ 'Žį kf laike llgoa. 

8255 So. Halsted 8U, Oilcago, 111 

3-čios Kiesos Kaina 
Dadtdant $5.00 War Tax« 

T 

Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielinkėje. 

$13S.oo 

< 

t LONI: 
šf\"ikai ])a 
nuo Varsa 

Ta tvi 
priešini iiki; 

A 
VARš 

gayo žinių, 
lidtgę ligi : 

ViuHta 
katra pasi 
gandas, ka 

ANG] 
* VAl l š 

kai pasako, 
gi\, prisiusi 
kareiviu ai 

Alinių 

E \ 

BERT/ 
iškraustyti. 

Anot | 
Dalis h 
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FARMOS! 
Dabar geriausas laikas kada matytis javai ant lauku nes 

pas mus šįmet viskas puikiai "užderėjo, žieminiai ir vasariniai 
javai tai norint pirktis ant kito pavasario tai gerai šįmet ap
žiūrėt nes kada reikia pavasari prasidėt nematysi Javu, tai 
atvažiuokit pas mus neklaidų nes trukiai ateina tris kartus 
į diena į pat mūsų kaimą Hart , kur tirštai Lietuviai apgyve
nę, butų linksma tarp jų ant gražių laukų. 

Rašyk o prisiusime Amerikos Ūkininką- laikrašti ir farmų 
lista. 

M. WALENČ1US * \ 
Box 96 Hart, Michigan 

i 
Telefonas IJoulevard 9100 

. DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8331 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

,1—5; 7—8 P. M. 
y • • • • • • ! • • ! • » » » » » MimmĄ »»im »»» mįį 

STPAKHT 
IO MELBA 

[ DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

' fiamp. 4» Ooart 
B4M. 1199 W. 49 ATCOIM 

Telefoną* Cicero tISf 
> Ofiso Cicero 49 

IALRAMK IiDCTUVUKAI 
vmmm m m • • • • y • ! • » » • » » » — • • • mįį 

A. PETRATI8 ' S. FABIJONAS 
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank 
REAIi ESTATE—INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigas, Parduoda 

N . Iiaivokorte» 
NOTARIJUSAS 

80* W. S5th Str. « h l c a p , III. 
Telephone Boulevard f 11 

12 
THEB1 

ISIZES 
**£ 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautu vninko— Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. -

I .LEWISC1GARMFC.C0.NEMN»CHJ. 
Urgest Indepeodent Qįw Facfory infhe WorJd 

Į į^er Kej 

BOLš 

leido Vilniii 
Per kelin 

b 
Čia ira« 

p^andą apie 

%* LENKŲ Dl 
EINA ROB 

m 

I T / LIQUI 
E A J ^ ^ QU*CKLY 

PAPUDINE 
^ ^ PAMĖGINK 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

Carter's Uttle Uver Pilis 
Negali Būti Laidu
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigrulka 
Mažas Dosaer 

t Maža Raina 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pasirašymą* 

JST%j^?*ta»SisSS p A R T E R ' S IRON PILLS 
(^«**i. %»#^ Jums pagelbės, pamėginkite^ O 

I 
i 

i 
S 

Paryžius. 
omų vyria 
sąstatu lon 
komisijos. 

Komisijos 
gen. ROIIIPV. 
kų armijos 
rys yra })ul 
puikiai kaH 
sėkmingai Į 
su bolševiką 
jo daug ko 

Cįvilis de 
blewski, min 
pasekretoriu 

^ i 

x • • * 

tv* 

ARMtNIJ ' 
S( 

Konstantu 
Bolševikai v 
na Armėnijo, 
rabagli ir 2 
sovietai, lyg 
Baku valdži 


