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METAI VOL. IV. No. 17G 

Talkininkai leidžia len 
kams užimti Suvalkus 

r 

Vokietija turėjusi progos pa
daryti taiką 1916 metais 

AUSTRŲ SPAUDA APIE | TCICPDIMA | č U / K U iČERNOGORAI EINA PRIEŠ 
TAIKOS SUTARTĮ SU ItLClHUlmA 10 I I A O n " sppRTTc 

TALKD^KAIS. fNGTONO. 
Sako, sąlygos austrams 

pėraštrios. WASHTNGTON, hepos 26. 
Iš Paryžiaus gavau tokią ka-

Vienna, liepos 26.—Talkinin- j Mėgiama: 
kij aus t rams induota taikos su-! Amerikos lietuvių atstovai-
ta r t i s ir sutartyje išreikštos j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N Q 

rus yra Paryžiuje. 

SERBUS. 

Reikalauja prašalinti serbų 
kariuomene. 

IS CHICAGOS 
PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 

MERGAITĘ. 

LENKAMS NEPRIPAŽINTA 
SUVALKŲ GUBER

NIJA. 

Bet jiems leista užimti miestą 
Suvalkus. 

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Vyriausioji taikos konferenci
jos taryba patvirtino marša
lo Focho raportą reikale ru-
bežiaus tarpe Lenkijos ir Lie
tuvos Suvalkų gubernijoje. 

Sulig to raporto leidžiama 
lenkams užimti Suvalkus ir 
laikyties linijos, einančios 
šiaurrytuose pro Suvalkus. 

ERZBERGĘR PERSPĖJA 
VOKIEČIUS. 

Vokietija galėjus but turėti 
taiką 1916 m., bet nenorėjo. 

DAUGIAU P n n G Ų PASKO 
LTNTA PRANCŪZIJAI. 

Dabar Prancūzija S. Valsti
joms skolinga $3,010.026,-

800. 

Washington, liepos 28. — 
Pinigyno departamentas Pran
cūzijai davė naują kreditą su
moje $157,549,000. Su šita pa
skola šiandie Prancūzija Suv. 
Valstijoms yra skolinga $3,-
010.026,800. 

Nuo karos pradžios Suv. 
Valstijos talkininkams pasko
lino $9,615.400,927. 

APIPLĖŠTA BANKĄ. 

Champaign, I1L, liepos 28.— 
Aną naktį plėšikai įsilauži 
miestelio Seymour bankon i r į la is . 
išnešt'' laisvės bondsų ir kito
kių apdraudos išper iu vertės 
$8,000. 

Berlynas, liepos 28. — Xaci-
jonaliam kur iamam susirinki
me AVeimar'e aną dieną kal
inėjo finansų ministeris Mar
inas Erzl>erger. 

Erzberger aš t r ia is žodžiais 
subarė vokiečių nacijonalistų 
partiją, kuri deda pastangas 
paimti savo rankosna dalies 
valdžią ir sugrąžinti monar
chiją. 

Finansų ministeris perspėjo 
vokiečius, kad tos partijos pa
stangoms neprielankiantų. Nes 
jei tas Įvyktų, Vokietija su
silauktų pragaiš t ies . 

Galėjo turėti taiką 1916 m. 

Ministeris kalbėdama^ pri
siminė praeituosius karės lai
kus. Sakė, kad per praei tus 
suvirsimi ketur is metus vo
kiečių tauta neturėjo politi-
kinės valdžios, bet tik milita-
rizmo diktatūrą. Tuomet mi-
litarizmo vadai neleido žmo
nėms liuosai išreikšti savo 
politikines mintis ir t roškimus. 

Buvo kelios progos, sakė 
jis. kuomet Vokietija galėjo 
padaryti taiką su talkininkais . 

Pirmoji tokia t inkama pro
ga buvo pasi taikius 1916 me
tais. Tuomet prezidentas \Vil-
sonas darbavosi taikos reika-

sąlygos nepadarė didelio Įspu-1 
džio Į Austrijos gyventojus. 

Savo keliu, laikraščiai kar
čiai atsiliepia apie sutartį. Pa
žymi, jog pasaulis posenovei 
mėgina apsieiti su Austrija, 
kaipo didele ir galinga vieš
pat i ja . Tuo tarpu šiandie Aus
tr i ja yra visai maža šalis. Tik 
viena šeštoji dalis kituomet 
buvusios Austrijos-Ungarijos 
imperijos. Ta imperija kituo
met skai tė 55 milijonus gy-
ventojii. Oi dabartinė Austri
j a skaito vos apie 6 milijo
nus gyventoji]. Bet ir šitiems 
gyventojams ateinančią žiemą 
grūmoja badas ir šaltis. 

Be to, laikraščiai dar nuro
do, j o g talkininkų visas tik
slas gana aiškus. J i e nori pri
verst i Austriją bankrutyti . 

Ką sako austrų premjeras. 

Dr. Kar i Renner, Austrijos 
premjeras ir austrų atstovų 
ga lva taikos konferencijoje, 
ku r s andai čia lankėsi, vienam 
pasikalbėjime pasakė: 

" M e s pakviesti 'amerikoni-
nėn dvikovom' t. y. arba mes 
pa tys tur ime nusišauti arba 
tu r ime but nušauti. 

" Į sekančią dešimtį dienų 
aus t rų atstovai turės prista
ty t i talkininkams prirodymų, 
jog Austr i ja pasiketina duoti 
re ikalaujamus atlyginimus, 
ne turėdama jokių versmių, iš-
k u r gaut i ta v isa ." 

Vyriausioji Lietuvių Spau
dos Biuro šaka iš Šveicarijos 
perkelta Paryžiun. 

Politikos žinios pasiųstos 
New Yorko ofisan ir Pildoma
jam Komitetui Washingtone. 

Vinikas. 

CUKRUS BUSIĄS PIGES 
NIS. 

BRANGIAI ATSIEJO IN-
FLUENZA. 

New York, liepos 28. — 
Metropolitan Life Insurance 
Co. statistikai apskaitė, kad 
siautusi influenzos epidemija 
Amerikos apdraudos kompani
joms atsiėjusi $240.000,000. 
Mirė 450,000 apsidraudžiusių 
žmonių. 

AUSTRIJA PER 30 METU 
BUSIANTI PAVERGTA. 
Vienna, liepos 28. — Austri

jos užsienių reikalų ministe
ris. I)r. Otto Bauer. apkalbė
damas Austrijai induotą su
tartį, pažymėjo: v 

" P e r trisdešimts metų mes 
Imsime talkininkų vergai e-
konominiu atžvilgiu. Austrija 
prarado savo ekonominę ne
priklausomybę. Austrija priva 

ITALIJA NORI SKOLINTI 
PINIGŲ AMERIKOJE. 

I r tuojaus po to iš "VVash-
ingtono sugryžo ambasadorius 
von Bernst-orff. Šitas ta ippat 
mėgino prieiti p r ie vyriausių
jų karėp stovyklų i r išreikšti 
savo nuomonę taikos reikale. 

Bet jis į mili tarizmo sferas 
nebuvo įleistas. I r ta ip prezi
dento Wilsono darbavimasis 
nuėjo niekais. 

Kita taikai proga. 

Sekančiais, 1917, metais 
Vokietija ir-gi turėjo progos 
padaryti taiką. Bet militarinei 
diktatūrai ta ika nebuvo gal
voje. 

Tais metais Austri ja-Unga-
rija buvo pradėjusi darbuo-
lies baigti karę . Tais reikalais 
Austrijos-Ungarijos diploma
tai kreipėsi Berlynan. 

Bet tuometiniai Berlyno 
militaristai a ts isakė klausyti 
Austrijos patar imų ir perspė
jimų.. 

Militaristai t iesiog pažymė
jo, jog Austri ja esanti bejėgė, 
jog ji esanti vokiečiams men
ka pagelba, tad neverta ir jos 
patarimų klansyti . Buvo sa-

Rymas. liepos 28. — Oia pa
t i r t a , kad Italija nuo Suv. 
Valsti jų finansistų nori pasi
skolinti milijardą dolierių. 

Washington. Ii epo 
Cukraus ekvalizacijos (suly
ginimo) bordo pirmininkas 
Zabriskie paskelbė, jog kiek 
palaukus cukrus ir vėl atpig
siąs, nes jo busią užtektinai. 

Šiandie cukraus kiek trūk
sta ir jis branginamas todėl, 
kad jo daug suvartojama vai
sių košelėms. 

Pažymėjo, jog cukraus nei j 
vienas svaras nebus siunčia- i 
mas Europon pirmiau, kol jo 
nebusią užtektinai 
ventojų reikajams. 

Paryžius, liepos 38! — Ser
bijos valdžia, kuriai pavesta 
valdyti Jugoslaviją, sudaryta 
iš Serbijos, Černogorijos, Kro
atijos ir kitų mažųjų šalių ir 
tautelių. Serbų valdžia tal
kininkų taikos konferen
cijai nusiskundė, kad <'''''-
noiioii joje okupaeijinę ser
bų kariuomenę užpuldinėjan
ti černogorai. Pažymėjo, kad 
černogorai daugel vietose pa
kylanti ir pasekmėje ištinkąs 
kraujo praliejimas. Paskui tie 
patys černogorai vėl nesavu 
balsu šaukią, kad serbai juos 
persekioją. 

ČVrnogorų valdžia į tuos 
27. — Serbijos nusiskundimus tuo

jaus atsakė. Pažymėjo, jog 
serbai ištikro žiauriai apsiei
ną su černogorais. I r kad iš
vengti tolimesniu nesutikimų. 
černogorų valdžia stato du 
reikalavimu: 

1. Taikos konferencijon pri
imti ir (Vrnogorijos atstovus, 
nes serbai atstovai nedali tin
kamai atstovauti svetimų rei
kalų. 

2. Kuoveikiaus iš Oernoaro-

Mergaitės lavonas atrastas už
kastas anglyse. 

' žmogus. Užlaiko gro.^rnę tur
tingesnių žmonių apgyventoj 

j miesto dalyj. Gyvena su savo 
moterimi ir turi, be nužudytos 
.lanet, tris vaikus: Berniee, 
15 metu; .John, 12 iu.. ir Jean, 
4 metu. 

VVilkinson su šeimyna pri
guli prie šventojo Vardo pa-

i rapijos. 

GATVEKARIU DARBININ
KŲ STOVIS. 

Kaip šiandie, liepos 28, gu
bernatorius Pouden pasidar
buos kaip nors sutaikinti gat-

šali ffv-

SUAREŠTUOTAS BUVĘS 
UNGARIJOS RESPUB

LIKOS PREZIDEN
TAS. 

rijos prašalinti serbų okupaei
jinę kariuomenę. 

Kuomet tiedu reikalavimo 
bus Įkūnytu, tuomet tarp ser
bu ir černogorų išnyks nesu
tikimai. 

Berlynas, liepos 28. 
laikraščio Vossisclie 

— Anot ! 
Zeitung 

pranešimo, l'rago.ie. Čekijos 
sostinėje, suareštuotas buvęs 
laikinas l 'ngarijos respubli
kos prezidentas Micliael Ka-' 
rolvi. 

CARRANZA NUOLANKIAU 
JA SUV. VALSTIJOMS. 

Įsako susekti plėšikus ir 
nubausti. 

Washington, liepos 25. — T 
Suv. Valstijų pagrūmojimus 

Seniau buvo paskelbta, kad j Meksikai, tos respublikos pre-
Karolyi nukeliavęs Italijon. iŠ 
kur žadėjęs tuojaus keliauti 
Amerikon. 

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

KONGRESE PAKELTA REI-j Pagrobtas amerikoniškas vai 
KALAVTMAS UŽIMTI 

MEKSIKĄ. 

Sulaikytas amunicijos siunti
mas iš S. Valstijų. 

lės padengti 70 nuoš. iš 68 
milijardų koronų karės sko- koma, kad tegu Austr i ja t a ip 
lų. Kiekvienam asmeniui tadielgiasi , kaip jai diktuoja Ber-
iSpuls 8,000 koronų." Į lynas. 

Washington. liepos 28. — 
Šalies vyriausybė antru kar
tu paskelbė parėdymą, kad vi
sokia amunicija gabenti Mek-
sikon aštriai uždraudžiama. 
Kadangi pastaraisiais laikais 
amunici ja buvo gabenama 
kontrabandomis, tad perspėti 
piliečiai saugoties prasižengi
mo. Nes už tai kuoaštriausia 
bus baudžiami. 

Reikalauja užimti Meksiką, 

Kongrese pakelta reikalavi
mas tuojaus atšaukti Carran-
zos valdžios pripažinimą ir 
Meksikon pasiųsti kariuomenę 
su tikslu užimti visą šalį. Ta 
mil i tar inė okupacija ten turi 
testies ta ip ilgai, kol nebus 
p raves ta tvarka ir įsteigta 
pastovi valdžia. 

Kai kada tokie pakelti bal
sai nenueina niekais. 

Už 30 mylių nuo Mexieo Ci
ty nuo vienos fanuos nieksi-
konai plėšikai pagrobė ameri
koniško farnierio, S. V. pilie- žales 
čk>, 14 metų vaiką Philipą 
Thompson. Plėšikai pareika-j nams. 
lavo 1.500 pesų, kaipo išpir-
kimo. Tėvas, John West 1 TYRINĖJAMA MAISTO 
Thompson, užmokėjo plėši KAINA. 
kams reikalaujamą sumą. 

zidentas Carranza paskell*"-
parėdymą susekti meksikonus 
plėšikus, katrie nesenai apiplė 
šė amerikoniškus jurininkus 
arti uosto Tampieo. ir tuos 
aštriai nubausti. 

Tokių žinių vakar iš Mcksi 
kos gavo karės laivyno depar
tamentas. 

Toliaus pranešama, kad tas 
pat Carranza militariniani 
Tampieo gubernatoriai (Jon-

į sakęs ateityje duoti 
tipresnę apsaugą nnioriko-

l.iepos 22 d., t y. antradieni. 
staiga kur tai pražuvo (i metų 
mergelė .lanet \Vilkinson, E. 
Sii|H'iior gat.. arti ežero pak
raščių. Rytmetyj jinai >u ki
tomis mergelėmis sav0 drau
gėmis išėjo . žaisinavietę ties 
ežeru ir iš ten nesugryžo. Tą 
pačia dieną vakare pranešta 
policijai. 

Ant rytojaus, sulig vienos 
mergaitės nurodymo, policija ' vekariu darbininkus su kom-
suareštavo Virginia viešbučio j panijom. Nes jei tas nebus at-
naktinį sargą. Ta mergaitė likta šiandie, rytoj darbinin-
buvo mačiusi, kaip tas sargas, .kai sušaukia susirinkimą ir nu 
Tlioinas Fitzgerald, kalbėjęs : taria, kada pradėti streikuoti. 
su .lanet. Darbininkai griežtai stovi 

Kuone per savaitę policija už 8 valandas darbo dienoje, 
be jokios atlaidos kamantinė- Kompanijos nesutinka. 
jo sargą Uitzgeraldą. Ir tasai 
nuolat gynėsi. Iškrėsta pami- RAŠOTĖS RIAUŠĖS. 
neto viešbučio basementas, visi ! 
užkaboriai. Policija isgrabojo 1 Vakar Chieagoje įvyko ra-
ežero pakraščius. Iškrėsta pa- 'sinės riaušės. Kovėsi baltieji 
ties sargo apgyventas vienas Į su juodaisiais. 1 žmogus mi
namų augštas. i žudyta (juodas), du mirtinai 

Nelaiminga auka niekur ne- sužeista ir apie 100 lengviau, 
surasta. (ialas davė vakar po pietų 

Tuo tarpu policija dienomis j nueiti i baltųjų maudimo-*! 
ir naktimis išklausinėjo suim-Įvietą ežere (ties 29 ga$,> ke-_ 
tą sargą. Nedavė jam miego, ;licms juodukams, 
nedavė jam nei vienos ramios j Tas davė pradžią riaušėms 
valandos. Fitzgerald nuolat j su labai liūdnomis pasekmė-
gynėsi. • Į mis. 

Pagaliaus vakar netekęs fi- ; 
ziškų ir dvasios jėgų ėmė ir į NUSIŽUDĖ MUNICIPALIS 
prisipažino, kad j i s mergaitę ; TEISĖJAS DOLAN. 

I nužudė. Xuvc(lė policija vieš- i 
luiėio basementan ir tenai pa- į Praeita šeštadienį Cliicago-
rodė, kur mergaitės lavonas ! je nusižudė municipalis teisė-
uuli. neperstoriausia apkastas; jas Dolan. J i s City Hali buste 
anglimis. į per langą krito iš 7-tojo aug-

Polieija išėmė lavoną. išto karidoriaus ir įsimušė mie-
Jolin VVilkinson. nužudytos sto kolektoriaus ofiso stiklinin 

mergaitės tėvas, yra pasiturįs Įstogelin. 

DARBININKŲ NERIMĄVI 
MAI JAPONIJOJE. 

UŽ AIRIJOS NEPRIKLAU
SOMYBE. 

Valdžia ieško priemonių juos Boston. Mass., liepos 28. — 
sustabdyti. ; Demokratu partijos valstijos 

Columbus, 0 . . liepos 27. — 
lOliio valstijos uulternato-
j riaus Cox įsakymu visoj vals
tijoj imta energinga tyrinėti 

! maisto kainą. Xorima susekti 
j spekuliantus ir profiterinin-
kus. Norima patirti , kas yra 
kaltas už maisto branguma. 

Priešamerikoniška propagan 
da. 

Oia turima žinių, kad Mek
sikoje pradėta smarki prieš
amerikoniška propaganda. 

Meksikoniški laikraščiai, ka 
trie skaitomi Carranzos or
ganais, karčiais žodžiais užsi-
puldinėja ]u-ieš Suv. Valsti
jas. 

Sakoma, jog tos laikraščių 
propagandos vaisiumi bu* ii j 
paminėto vaiko pagrobimas. Colon, liepos 27. — Naujai 

Texaso atstovas Hudspeth, suorganizuotas S. Valstiją 
demokratas, kongrese kalbėjo.: Pacifiko karės laivynas persi 

į komitetas pailarė rezoliuciją, 

New York, liepos 28. - I š į ^ ^ ' f " ^ • » " * * • 
„. B, .v, ,• , . prieš Andiia. katra su tautu 
eia Europon iškeliavo .lapom- • . „ . . i\ c 1 • 'saiuniros nagelha mėgina ver-atstovas 1). Sakai. ' ' gijoje palaikyti Airiją ir ki-

PANAMOS PERKASU PER 
SIKELIA LAIVYNAS. 

kad militarinė okupacija Mek
sikos būtinai reikalinga. Nes 
Carranza neapsaugoja ten 
svetimšalių žmonių mantos ir 
pačios gyvybės. 

I 

kelia Panamos perkasu iš At-
lantiko Pacifiko vandenvnan. 

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

jos valdžios 
.lo tos kelionės tikslas ištirti 
, . i i - i 1 ; tas mažesniąsias tautas. 
Europoje darbininkų sąlygų 
darbavietėje stovi. Paskui a- j hVzoliucijoj.> demokratai 
pie tą pranešti savo vyriausy- 'pažymi, kad Anglija tuo tiks-
bei. lu deda padangas savo pusėn 

Tokai sakė, kad Japonijoje I patraukti ir Amerikos gyven-
paprastam darbininkui, abel-itojus. 
nai imant, mokama po 10 
centų už darbo valandą. (>\ P0LICM0NAS PAŠOVĖ 
amatninkams apie ]M> 30c. va -J STREIKININKĄ 
landoje. Darbo diena skaitosi 
14 valandų. 

šiandie Japonijos 
sybė, anot Tokai, 
kad savo šalies darbininkus 
už darbą apmokėti taip, kaip 
yra apmokami kitų Šalių dar
bininkai. 

Ties Crane įstaigomis, kur 
vyriau-istreikuoja tūkstančiai darbi-

larbuojasi. ninku, vakar pakilo riaušės, 
kuomet speeijalis policmonas 
Ryan pašovė streikininką Pe-
ter Alw»zaria. 

I 

NUSKENDO 11 VAIKU. 
ORAS. 

LIEPOS 28,1919 M. 
Chicago. šiandie iš<lalies 

ir vėsiau: 
Springfield, Mass. liei)osi , . 

. . . . . debesuota ir vešiau: rvtoj 
2^. — \ įenuobka iš vaikų kliu . v ' v , 

v jpramatomas gražus oras ir sd-
bo vaikų nuskendo ežere Big 
Pond apvirtus valčiai nuo štai 
ga pakilusio vėjo. 

eiau. 
Vakar angščiausia tempera

tūra buvo 95 laipsniai. 
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PRENUMERATOS KAINA: 
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Prenumerata mokas i iškaino. Lai
kas skaitosi nuo užs i rašymo dienos ne 
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"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
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Telefoną.-. McKuiley 6114 

Streikai ir Brange
nybe. 

Bepig socijalistams. Kada 
atsiranda didelių sunkenybių 
su giliai siekiančiomis prie
žasčių šaknimis, kada rimti 

Viengungiu religija. 
Socijalizmas šeimynos ne-

pripažjsta. J i s yra visas pas
tatytas ant viengungių ir rū
pinasi, kad tik tiems butų ge
ra. Sulig pamatinių soeijaliz-
mo pažiurų Kusi jos bolševikai 
naeijonalizavo moteris, k i ta ip 
sakant jvedė priverst iną pa 

i leistuvystę. 
Jiet ir ta tva rka laimės ne 

duoda žmonėms. Tėvo meil< 
ir rūpestingumas <iaug gero 
padaro ir yra labui reikalinga, 
kad civilizacija eitų pirmyn. 
Panaikinus šeimynų tėvo mei
lė išnyksta Misyk. 

J i rišasi su vyro ir moteries 
meile. Panaikinus tėvo meile, 
veikiai išnyks graži ideale 
skirtingų lyčių meilė. Gimdy
mas tada bus grynai gyvuo-
iiškas veiksmas. .Moterys virs 
veislinėmis patai tėmis. Visas 
motinos idealizmas; išnyks. 

Tat Įvyks tuom labiau, kati 
viešpatija turės duoti duonų 
ir auklėjimą vaikams, kitaip 
sakant, atims iš motinų vaiku* 
ir juos augjs tam tikrose įs
taigose tam tikri pr is tatyt i 
auklėtojai. .Motiniškoji meilė 
tada neteks tų pasišventimo 
progų, kuriomis ji dabar auga 
ir stiprėja. J a u dabar yra mo
terų vengiančiu gimdymo dėl
to, kad ji.- skaudus. Socijaliz-
me tokių moterų bus daug 
daugiau. .SocijalistiŠkai sut
varkytas pasaulis neturės tei
sės reikalauti motinystės iš 

mses 
Ii jono vadas atsisveikindamas j kiečių buvo pusantros kompa
su žuvusių lavonais i š r a škė nijos t. y. apie 300 vyrų. Maž-

Kompanija M 339 Inf. U. S. A. 
Tada tik dešimta dalis ame-

o visi kiti 
į karės frontų. 

Pirmoji kova. 

žmonės atsidėję mintija nore- moterų. Jo s visada galės rem
dami surasti vargų šaltinį i r j t i s lygybės principu: " K a m 

nedalyvauja 

Iš Archangelsko fronto. 
Antanas Jasinskis j Arch- į rikiečių liko niiest« 

angelskų nuvažiavo 4 rugsė- j iškeliavo 
jo ir tiesiog j kulkosvydžių! 
mokykla. Gyvenimas buvo! 
sunkus ir aš t rus : dieną iii Septinto rugsėjo naktyje 1 
kinus,—naktį ant sargybos. j v a l - Jv>"ko. susirėmimas tarp 

; bolševikų ir talkininkų žval-
Suirutė. | gųm y j < a <i i e n a po t 0 buvo vi-

5 rugsėjo Archangelską pa- j sai rami. Vakare pasirodė, 
siekė rusų suirutės banga. Ka-; kad senas rusas su mažu vai-

. • , . . . . . . . .reivis pasiprašė eiti maudytis ku ir balta vėliava atkehau-
pątaisyti, tada soeijalistai vvrai neda vvauia kūdikiu • • *• u * a • J *• • ••_• »• » , 
r ' ; d iieu«*iv\auja KU<UKIU | } p i r t ^ ^ , s s n n a U ( j v t i nega- Į ja p a s amerikiečius nuo bol-

gmidymo skausmuose?" L ^ ^ y į s a m e m i e < t e v i s k a s ! j o v i k u . j i s p r a n p S t S k a d d u 
Skausmu nekentimas, nete- b u V Q u ž d a r v t a > T i k žmonės į bolševikų pulkai yra pasimo

juos apšaukia buržujais, o pa
tys niekuomi neprisidėję prie 
sunkenybių mažinimo tik kvie
čia skaitytojus išreikšti nuo
monę. 

Taip yra ir dabar. Gyveni
mas nežmoniškai brangus. 
Darbininkai streikuoja, kad 
gautų daugiau algos. Jiems 
pasiseka, bet po to gyvenimas 
da r labiaus pabrangsta. Tada 
atseina vėl reikalauti didesnės 
algos vėl streikuoti. Streikui 
pasisekus gyvenimas vėl bran
gesnis. 

Ima mintis, kad streikais ir 
gyvenimo brangybe lyg dviem 
kojom eina vargas į žmones. 

Tečiaus butų neprotinga sa
kyti , kad darbininkai neturi 
streikuoti. Jeigu ių algos ne
ištenka gyvenimui, o darbda
viai gražumu nedaugino už
mokesčio, tai darbininkai, už
dirbdami mažiau negu praval-
go, butų kitą žmonių vergą i <. 
Nes kiti naudotųsi darbininkų 
darbu, neduodami už tai atly
ginimo. Darbas tada butų pri
verstina dovana. Taip buvo 
vergijoje. 

Prieš 1801 metus gyvenimo 
brangenybė buvo reta ir mažai-
kas ją pastebėdavo. Tada Leo
nas XI I I enciklikoje "Rerum 
Nova rum" parašė, kad tik to-
kis užmokestis darbininkams 
yra teisingas, kuri? užtikrina 
darbininkui ir jo šeimynai pa
dorų pragyvenimą. Socijalistai 
nenorėjo pripažinti to. ką po-
pežius išreiškė. J ie skelbė vie
nas tik gerąsias streikų pasės, 
užsiėmė streikais ir daug strei-
kų padarė. Tečiaus darbinii: 

kęs visų pasišventimo paramų, 
panaikįs ir motinų meilę. 

Tokiu būdu išnyks iš žmonių 
tarpo trys meilės: tėviškoji, 
lytiškoji ir motiniškoji. Tos 
trys meilės pasaulio kul tūrą 
varė ir varo pirmyn bei augŠ-
tyn. Su darvinizmu suaugęs 
soči jai izmas nemato meilės nei 
jos reikšmės pasaulio gyveni
me. 

Soeijalizmas mėgsta save 
lyginti prie krikščionių religi
jos. l>et nemato skirtumų. 
Krikščionija pasaulio pirmy-
neigą stato ant šeimynos ir 
meilės. Je igu j is ir butų reli
gija, tai butų klaidinga piktų 
viengungių religiją. 

J i darbininkams laimės ne
duos. Pajutę kad gimimu skait
lius mažinasi socijalistų vir
šininkai turės pervaryt i teisę, 
kad tik gimdančios moterys 
gaus maisto ir gyvenimui rei
kalingų daigtų. Tada visoms 
nevaisingoms bus teisių su
siaurinimas be mažiausios jų 
kaltės. 

Apsėmus užlaikyti visas mo
tinas ir išauklėti visus vaikus 
soeijalistiškoji viešpatija tu
rės uždėti didelius mokesčius 
ant vyrų. Dabar žmogus dir
ba ir vargsta del vaikų. Tas 
vargas pasaldintas nors tuomi. 
kad tie vaikai yra jo paties. 
Socijalizme vyras turės ati
duoti i viešpatiją tiek kiek da
bar atiduoda mokesčių ir da r 
turės atiduoti tiek. kmk da
bar duoda savo vaikau":. Tik 

j tada neturės progos pasidžiau-

gatvėse dalino lapus trijų r ų J š e ant rytojaus užpulti ir iš-
šių. Vienuos© šaukė, kad Ang- > varyti Amerikiečius iš jų už-
lija su kitai* talkininkai at- ' imamos vietos. Amerikiečiai 
važiavusi į Archangelską su 1 netikėjo pranešimui. Išaušus 
tikslu grąžinti caro sostą Ru- j kitam rytni bolševikai ėmė 
sijai ir ant jo pasodyti būvu-į siųsti savo kariuomenę pir-
sio caro broli Mykolą, ir kadįmyn. Oficieras Willems pama-
jį talkininkai turi atsivežę su tė bolševikų daugybę griebės 
savim. Tas lapas buvo bolše-.; darbo ir šaukės pagelbos. Ta-
vikų atspaustas ir platinamas. I po pasiųsta M. kompanija. Tai 

Kitame lape darbininkų par- buvo 9 rugsėjo, 10 vai. ryto 
tija šaukė darbininkus stoti Į i pirma Amerikos kova Rusijo-
karą ir kariauti už savo tei-lje. Kova tęsėsi iki 3 v. po 
ses. kad visi streikuotų. Tro-! pietų. Amerikiečiai pergalėjo 
čiarne buvo Įsakymas išduotas j bolševikus ir užėmė jų mieste-
Rusijos kariuomenės vado Ii. l 'žėmę jį amerikiečiai jam 
vardu. Bet niekas nežinojo, davė savo 
kas tas vadas yra. Lapa> 
kvietė griebtis visų priemo 
nių. kad palaikius Rusiją. 

Tiems lapams pasirodžius i niui sekančios dienos. J ie buvo 
Anglijos ir Amerikos valdžia j menkai apsirengę ir menkai 
Archangelske nežinojo ką valgę. Antrą dieną j ie tapo pa
veikti. Rusiškai mokantieji j keisti. 
Amerikos kareiviai išvertė la-j 
pu turini. Pilnas miestas tapo 
pristatytas sargybų. Ameri-! ] - nigsėjo bolševikai ėmė 

davė savo kapitono vardą 
Willemsmore. 

Po to amerikiečiams atsėjo 
būti ant sarevbos iki vidudie-

žuvusių palaidojimas. 

kos kareiviai pirmą kart savoj 
amžyje gavo vaikščioti po 
miestą persisvėrę šautuvus 
per rankas. 

Vienas iš naujai apsigarsi-
nusios valdžios, turbūt, jos pir 
minir. .rfš Archangelske lapo 
suimtas ir nuvežtas tolyn j 
jurą. Ten ji laikė laive iki ry 

i bombarduoti amerikiečiu už-
I: imtą miestelį ir užmušė t r is 
amerikiečius: vienų yankee. 
lenką ir rusą. Amerikos ka
riuomenė išlaikė savo vietą; 
bolševikai turėjo atsitraukei 
atgal po kovos, kuri tęsėsi 
dvi dieni ir dvi nakti . Kovai 
nutilus 15 rugsėjo vakare uz-

tojaus rytui, kol darbininkai j muštųjų kūnai tapo pargaben-
gavo leidimą jį atimti iš to- j ti į antrąją kovos liniją, o 16 
nai. Po jo paliuosavimo su-1 mg^ėjo buvo iškilmingas jų 
>yk įvyko puiki tvarka visa-j palaidojimas. 
me mieste ir apielinkėje. Vyriausias Amerikos bata-

iiudnumą, kad jiems atseina 
gulėti šaltoje šiaurinės Busi-
jos svetimoje žemėje ir pats 
apsiverkė. Kariškos palaidoji
mo triobos sugraudino širdis 
ir kitiems kareiviams. J i e 
visi suprato, kad ir jų liki
mas yra nežinomas. 

Laidotuvėse dalyvavo taip
gi ir pravoslavų dvasiškis ar
ba popas. Amerikiečiams tat 
buvo nepaprastas reginys. 
Daugelis jį matė pirmų kartą 
savo amžyje. 

Nepasisekimas. 

Kelias savaites vėliaus rei
kėjo apsupti ir užimti bolševi
kų stovyklą. Amerikos karei
vius vedė Anglijos oficieras. 
J i e visi išėjo ketvirtą valandą 
po pietų ir ėjo be pasilsio iki 
1 valandai nakties. Ejo vis 
pelkėmis. Ofieieras nežinojo 
kelio. Beeidami kareiviai at
rado savo pačių pereitąjį ta
ką. Tada visi suprato, kad pa
klydę. Kelio nežinant negali
ma buvo nieko daryti, tik rei
kėjo eiti namo. Bet kareiviai 
jau nebenorėjo klausyti sveti
mo oficierio. J ie išsirinko ser
žantą, kad juos parvestų at
gal į stovyklą. 

Dienai švintant kareiviai iš
ėjo iš pelkių. Toje pačioje va
landoje ėmė baubti talkininkų 
ir bolševikų armotos. Drąsus 
kareiviai pamatė, kad jie buvo 
priėję beveik visai prie bol
ševikų apkasų. Jei bolševikai 
butų tų pastebėję, tai nei vie
no amerikiečio nebūtų likę 
gyvo.Trims valandoms vėliaus 
pavargę kareiviai pasiekė an
trą liniją. Iš ten tuojaus gavo 
grįžti atgal į kovos lauką. 
Bolševikai buvo užėmę gele
žinkelį: reikėjo juos išmušti 
iš tenai. Amerikiečiai ir pran
cūzai, dalyvavusieji tame mū
šyje, gavo atsitraukti kokius 
300 žingsnių, palikdami savo 
užmuštuosius ir sužeistuosius. 
Po smarkaus bombardavimo 
amerikiečiai su prancūzais at-
sėmė paliktą kovos vietą, su
rinko sužeistuosius ir užmuš
tuosius, l)et pačios vietos ne
pasilaikė. Tiktai kelioms die
noms vėliaus. vadovaujant 
prancūzams, amerikiečiai iš
vijo bolševikus ir jų vietą už
ėmė. 

Kova tęsėsi per tris dienas. 
Amerikiečiai pasivarė pirmyn 
per 13 viorstų. Bolševikai be
bėgdami nuo amerikiečių su
griovė tiltą ir suardė geležin
kelį. 

Tada tapo įvesta laukinė 
sargyba pirmoje linijoje. 

Penega. 

Kiek vėliaus kompanija M. 
tapo nusiųsta į miesteli Pene-
gą. Ten taip-gi prisėjo tankiai 
kovoti prieš bolševikus. J ų 
buvo daug. J ie darė užpuoli
mus kiekvieną dieną be atly
dos. Prie kovos sunkenybių 
amerikiečiai turėjo dar pildy
ti tvarkdarių priedermes, t. 
y. prižiūrėti, kad "baltoji 
gvard i ja" nepakriktų Anieri-

daag tiek pat buvo ir Balto
sios Gvardijos. Bolševikų bu
vo apie 8/W0 vyrų. 

Paskatinė kova. 

Vargingas gyvenimas lau
kuose tęsėsi per du mėnesiu. 
Paskutinis mušis M. kompa
nijos buvo Bolšije Ozerki, ko
vo pabaigoje. Ta kova tesėsi 
per penkias dienas nuo 27 ko
vo iki 2 balandžio. Kareiviai 
tą kovą lygino su belgų ir vo
kiečių kova ties Liege. Bol
ševikai mėgino užeiti ameri
kiečiams iš užpakalio i r išva
ryti juos iš miškų. Toji kovo
je bolševikai neteko apie 3,000 
a r 4.000 savo vyrų. Amerikie
čių žuvo tiktai du a r t rys , vie
nas sužeistas ir trys pateko 
nelaisvėn. Taip pat i r rusų 
Baltoji Gvardija neteko kele
to sužeistų ir užmuštų. 

Kovos smarkumą galima su
prasti iš to, kad miestelis, už 
kuri ji ėjo, tapo pilnas prisė
tas šovinių taip, kad j ie ap
dengė visą žemę. Mažai beli
ko sveikų namų. 

Kovai pasibaigus su talki
ninkais nakties metu iš 2 j 3 
balandžio bolševikai turėjo 
kovą tarp savęs. Daugelis jii 
atsisakė kariauti prieš ameri
kiečius. Tas buvo paskutinis 
didysis kompanijos M. mušis 
Archangelsko fronte. Visi ka
reiviai nekartą manė, kad tu
rės paguldyti savo kaulus 
šiaurinės Rusijos snieguose. 
Bet ta pati sniegų gausybė 
saugojo amerikiečius nuo bol
ševikų, kurie negalėjo išbris
ti per pusnis. 

Talkininkų kareiviai gyve
no snieguose. Tarpindavo snie
gų ir virdavo iš jo sau arba
tą. J ą visi vadindavo rusiškai 
čai. 

Sunku sužinoti kiek iš viso 
šitame fronte žuvo amerikie
čių, ir ypatingai lietuvių, 
tarnavusių Suv. Valstijų ka
riuomenėje. , 

Dalyvavęs Visuose 
Mašinose. 

LATVIAMS NBPRIGUL-
MYBE. 

Pirmadienis, liepos g , l M $ 
SEC 

SUITTTOJU BALSAI. 

kai neišbrido.iš vargo. I ž m o - i - i i savo vaikais, nes nežino 
kesčių neištenka gyvenimo i kurie yra jo vaikai. 

pirklys. Vietoje pirklio reikė- valgantiem.- i i / tą pačią kai
tų pristatyti viešpatiją. Vy-j na, kokia užmokėta žemdirbiui 

Išnykus meilei ir pasidžian- jriausybė turėtų supirkti visu* n e t u r i nieko i>endra su pa-reikalams. 
Vienas tėvas dirba 

neša uždarbi. Uždarbiui paky-i noras dirbti ir apsileidimas, Įduoti tiesiog suvartojantiems. 
ir par-igimui visas širdis ap im s ne- užderėjusius javus ir juos pa 

lus, tik 
pakyla. Tuo pačiu laiku va 
gyti reikia ir tėvai ir motinai 
ir vaikams. Jei tų vaikų yra 
nors trys. tai šeimynoje vie
nas uždirba o penki valgo. 
Vienam pelnius mokesčio pa
kėlimą sakysime 30 nuošim
čiu, valgis 

j isĮarba apatija. J i sugriaus civi
lizaciją. 

Kaip pataisyti gy
venimą. 

Pirm visko reikia aprūpin
ti, kad gyvenimui reikalingie-

ir kiti gyvenimo j ji daigtai nebrangtų be reika-
rei kala i pakyla taip-gi 30 nuo-j lo. J i e brangsta dėlto, kad 
šimčių. Tada šeimyna turi vie-į tarp auginančio, sakyme, bul-
ną pelnų ir penkis nuostolius. I v%s i r t a rp valgančio j a s y ra 

žiūromis ir uj skirtumais, de! 
to viešpatija ualėtų tą daryti 
kuogeriausia. 

Visi geležinkeliai ir viso-
Mūsų laikų yra didelė klai

da, kad viešpatija kišasi kur 
jai nereikia, o nesikiša km valgomų daigių didelės ir ma-
reikia. Viešpatija stato moky- žos pirklybos turėtų būti vieš-
klas. Mokslas negali būti be pat i jos įstaigomis. Dirbantieji 
Įsitikinimų, įsitikinimai nėra jose žmonės turėtų imti algas 
vienoki. Dėlto viešpatijinės kaip visi valdininkai iš ben-
mokyklos skriaudžia vienu.-.. drojo iždo. Tokiu būdu val-
pataikauja kitiems. Tai ne gis pasidarytų pigesnis. Ilgai-
viešpatijos uždavinys. niu galima butą tų patį pa-

Vežimas valgomų daigtų iš daryti su ncpuo&riais rūbais h-: Amerikos kantriai Mmiaėju Rusijoje 'fmokfr vaaioali m 
kaimų į miestus. įteikimas jų i gyvenimais 

Iš Kopenhageno praneša 
laikraštis " S t a r , " kad naujos 
latvių respublikos prezidentas, 
M. Šaknis Tscrakšte, atvykęs 
Kopenhagon, pasimatęs su žy
miomis ypatomis Britanijoj ir 
Prancūzijoj. Visi didžiųjų val
stijų reprezentantai išsireiškė 
už latvių neprigulmybę. Kaip 
tiktai prezidentas sugrįš na
mon, tuojaus busianti SHŠauk-
ta latvių Tautos Taryba Ry
goje a r Liepojuje, susidedanti 
iš 102 narių. Latvija greitai 
turėsianti 40,000 kareivių. Jei 
Latvijos baronai t rukdys lat
vių parliamento veikimų, tai 
galės neapsileisti. 10,000 latvių 
yra belaisviais Vokietijoj ku
rie, tikimasi, greitpi sugrįš. 
Taip-gi 10.000 latvių kariauja 
Kolčako armijoj Rusijoj. 

( " I š . Draugas") 
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Vakar užėjau pas vienų kai
mynų ir ten teko man į ran
kas paimti dienrašti "Nauj ie
nas . " Skaitydamas ta ip sau 
mintijau, kad kartais dienraš
tis gerai parašo, o kartais tai 
jau dienraščio .žodžiai kyla 
kaip putos an t alaus—tuojaus 
ir išduksta. Man rodosi, kad ir 
"Nauj ienų" redakcija turi iš 
ko pasijuokti, kada perskaito 
savo raštus antru kart . 

Skaičiau vakar " 'Naujienose" 
kritiką " D r a u g o " apie " K a 
talikiška dvasia." Tiek jau to , 
kad * •Naujienos" proletarija-
tas statosi save kankiniu. Tiek 
jau to, kad darodymas jųjų 
klaidų, perspėjimas jųjų bol
ševikiškų darmj, darodymas, 
kad jie savo vaikus,—savo kū
ną ir kraują—negali dorybėje 
išlavinti, kad tie darodymai 
pasirodo jiems tikri persekio
jimai jųjų katakumbuose. Tiek 
jau to, nes i r aš pats atmenu 
kaip mano tėvai—o jau saky
siu, kad geresnio tėvo ir ge
resnės motinos vaikas neturė
jo—už mano jaunų dienų per-
sižengimus, kad išlupdavo, ta i 
išlupdavo—ir dar ne su kokia 
menka skurele. Tai buvo die
nos, kada inislijau, kad kata
kumbuose gyvenau, o mano 
tėvai tai persekiotojai. Koks 
tai katakumbas mane laukė, 
kada iki 10 valandai an t gat
vės užtrukdavau. Tiek j au to , 
nes jei tas^roletar i ja tas neiš
augs, tai is savo katakumbų 
neišlys—ten i r žlugs. 

Bet, va, iš ko man skaudu 
pasidarė: skaičiau užmetinėji-
mus ant seserų vienuolių. Pats 
esu seserų auklėtinis, ir, sa
kau, skaudu, labai skaudu man 
buvo skaityti ta straipsnį, bet 
perskaičiau i r neapakau. La
bai gerai atmenu visas tas se
seris, kurios mane mokino; at
menu jųjų pasišventimų i r gan 
gerai suprantu, ko i r kiek jos 
išmokino. Tiesa, universiteto 
kursus parapijinėj mokykloj 
negavau, bet ant kiek pamenu, 
tai man rodosi dar nebuvau 
prisirengęs universiteto kur
sus imti. Bet žinau, kad jos 
mane puikiausiai prirengė prie 
High School kursų, ir t a t a i 
buvo jįj užduotis, kurių jos a t 
liko garbingai. Už jųjų pasi
šventimą ir gražų pavyzdingų 
gyvenimų jas gerbiu — ir ne 
aš vienas, bet ir Petras i r Jo 
nas i r visi kiti, kurie mūsų 
kliasoje, buvo, o rods y ra toks 
priežodis, kad vaikai daug dau
giau kaip suaugę žmonės pa
žįsta ką gerbti ir mylėti. 

Bet aš vienų klausima re
dakcijai noriu duoti. Ar tiesų 
yra, kad keli metai a tgal vie
nas kunigas Cliicagoje buvo 
kvietęs socijalistns i r jųjų 
vadus j kokias diskusijas, i r 
kad tas kunigas buvo pasta
tęs parapijinės mokyklos vai
kus su socijalistų susiremti. 
Rodosi tai buvo kun. Serafi
nas, Pullman'e, (Ne. Tai bu
vo kun. P . Lapelis, Roselande, 
111. Red.) I r a r tiesa, kad visi 
socijalistai toje dienoje tapo 
nesocijalLstais, t. y. ne vienas 
nepasirodė. Malonėkite, ger
biamas redaktoriau, jei taip 
buvo, parašyti tų diskusijų 
aplinkybes. Atsakymą dide
lėmis raidėmis atspausdykite, 
nes noriu kad čia, Springfiel-
de. keli raudonukai, supras
dami 'kame dalykas yra apie 
parapijinų mokyklų vaikus, 
ir išbaltų. Ar tik nebuvo ir 
panašių atsitikimų! 

Jei tiesa, kad toks atsitiki
mas buvo, tai kur, o kur buvo 
visos tos idėjos del išplatini
mo, kurių aukos bavo renka
mos kaip "Naajittoa" kad 

v j i * ; ; : * 

- i H s l 
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Pirmadaesttis, liepos 28, 1919 
f • 
D R A U G A S 

1 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

(Tąsa nuo 2 pusi). 

parašo f (Aš jokiu badu neiš-
metinėju, kad tarp soeijaiis-
ių nėra gabiu, protingu ir 
mokslo vyru yra Sydney, 
Webt>, Morris Hiląuitt, Wild-
shire, Bernard Shaw ir kiti 
Bet visi supranta, kad jyju 
idėjos "nėra Marx'o klaidina; 

nimus rašytą). Na, tiek ir 
to; bet ve kame dalykas yra. 
Jie sakosi pasišventę yra ir tą 
laiko sau už didžiausią garbę, 
ir jie nori, kad visi tą pasi
šventimo dvasią žinotų. Geras 
dalykas ir mes už tai nepei-

I kiame. Bet ką, gerbiamas re
daktoriau, ką manai, kad tą, 

; ką jie tarp savųjų laiko už 
I garbę, tą pat j , jei rauda tarp 
į kitu, tai apšmeižia. Juk ir 

mokias ir jyju mokslas n ė r a 1 ^ * * * * * * * k** « W ™" . . . . : nuolės Yra pasišventusios sa-vienuoles neteisingai an , r . . . . . . 
° ' ! vo darbams, o paskaityk ką 

šmeižti. j j j e TaįQ a p j e j a s ^ pažvelgi geT 
Dar vienas dalykas, "Nau-!biamas redaktoriau, antru 

j ienos" proletarijatas užmirš- kart i ju užmetinėjimus, kad 
ta, geriau sakant, dar nesu-; jie yra pasišventę — geras da-
pranta, kad dabartiniais lai-ilykas; kad kiti, tai juos pa
kais kova tarp žmonių, iši-|juok. Taip,, vakar skaičiau 
mant bolševikus, yra kova pa-1 "Naujienose", tam dienrašty-
saulinės idėjos—ir tik idėjos. !,je, kurio obalsis yra "Lygybė 
Šiandie jei nenori būti ka-jir teisybė visiems.'' Niekador 
taliku arba soeijalistu, nieks' manęs taip seserys vienuolės 

"Liūdna be tėvynės," padek-'viršininkai labai pagyrė p. So-
'i] ir abelnai lietuvius darln-
i ninkus. 

lemavo M. Misiūnaitė. 
"Dangus brangus" atlošė: 

J. Karpavičia, S. Bernotas, J 
Rimšaitė, M. Rakauskaitė. .'. 
Bietkis. 

Ant galo choras sudainavo' 
"Per girią girelę," "Per lau
kelį jojau" ir užbaigė su Lie-I1"1' k u > 5 , a s h u :" ; 

tuvos himnu. 
Visi savo roles atliko gerai. 

Ačiū klierikui Jurui, kuris ix*r 
dvi savaiti juos išlavino. 

Žmonių buvo daug. Visi li
ko užganėdinti ir ramiai išsi
skirstė namo. J K. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nas J . Daukšys Ntnvark. 
Į N. J . M u m s jai: sunku susek

t i * 
T ik žinome, kad nesutin-

ka t e . Tai -gi l iaujamės talpini-
ž in ias ap ie j 1 ; - nesut ikimus. 
R a š y k i t e k$ g<nx> padaro te ne
k a l t i n d a m i ki tu , ta i rasi te vie-

* | » 

sus. 

I tos mųs dienraš tyje . 

Žraogue kasosi galvą, 
kad palengvint neiC-jimą. 
Kasįma^i pasidaro ;>ur>ro-
čiu. ir tuomet imoRus ka
sosi nejučiom*. Bet jis 
žino. kad jam niežti, ir 
viri kiti tą žino. 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kilų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. 

» U P F L E S 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi-as pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suviljjyraas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. 

Rl~FFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukam.-. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
R I T E L E S , jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo iu-̂ ų 7? centus pačto 
markėmis ar mor.ey order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

- » — — F . AD. RICHTER & CO. , 326-330 Broac'w»-/, New York • — — 

! 

« 

» 

» 
• r 

! 
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A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

i r 

Atlieka visokias la idotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobil ius . 

Taijisi dide^ny dalj gTabų pa 
s dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
l 'hone Drover 4158 

! 
• i 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
KAIP RĄŽYTI LAIŠKUS 

Į LIETUVĄ. 
Į •"Oraugę" vis dar ateina daim 

_ " " j paklausimy. kaip siiusti laiškai I.io-
Boston, Mass. Jonas Romanas,; t u v o n Atkar t l j j i i l i;e u t v<a. k;, ^ 
pareikalavus Jonui Karosui i š j n i a u rašėme, kad laiškai, adresuo-
Kauno kablegramu, išvažiuoja.!.«•• tiesiog j |*?tuvą neina ir yra 

tave nesmaugs. Užmiršdami — 
nežinodami to "persekiotas" 
proletarijatas skaitosi save 

nemokino. 
Norėčiau dar priminti apie 

katalikų bažnyčią ar ji eina 
pasišventęs ir "kankinys" pirmyn, ar ne. Bet jau neužsi-
(gal dėlto ir jųjų vėliava yra moka. Na, gerb. redaktoriau. 
raudona. Patariama, kad I ar ne taip. 
' •J- ." redakcija perskaitytų i Su pagarba Seserims vienuo-
katakumbų dienų istoriją.; lems. 
idant teisingai savo prilygi-i Seserų Auklėtinis. 

Lietuviai Amerikoje. 
PHILADELPHIA, PA. 

Senai jau iš Philadelplūjos 
nematyti žinučių iš L. Raudo
nijo Kryžiaus šelpėjų kuopos 
veikimo. Atrodytų lyg kad vis
kas apmirė ir nieko neveikia
ma. Bet visai kitaip yra. Phi-
ladelphiečiai toje srityje šau
niai darbuojasi, tik mažai gi
riasi. Tai-gi neprošalį bus šis 
tas pabrėžti apie jų veikimą, 
kad kiti nemintytų, jog phila-
delphieeiai nieko neveikia. 

Liepos 21 d. atsibuvo susi
rinkimas L. Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų kuopos. Protoko
las iš praeito susirinkimo ta
po priimtas. Po to eita prie 
raportų, kas nuveikta L. K. 
Kryžiaus savaitėje. Iš raporto 
pasirodė, kad minėtoji savaitė 
buvo pasekminga ir atnešė 
gražius vaisius. Gauta Hariu 

asmenims, kurie, parėję nuo 
sunkaus darbo, vėl eina per 
namus ir prašo, maldauja au
kos vargstantiems tėvynėje. 
Xe visi yra vienokios širdies 
žmonės: vieni aukoja, kiek tik
tai išsigali, kiti-gi, vietoj au
kos, dar iškolioja, išvadina ne
gražiais žodžiais. Bet del labo 
brolių ir sesučių jie viską nu
kenčia, Dievas tai mato ir Jis 
visiems geraširdžiams ir tiem; 
pasišventusiems rinkėjams 
šimteriopai atlygins. 

Broliai ir seserys! Paduo-
kime savo broliams, sesutėms, 
vargstantiems Lietuvoje,, pa-
gelbos ranką, nušliuostykime 
jiems ašaras. Nes nėra prakil
nesnio darbo, kaip gelbėti su
vargusį arba našlaitį. 

Širdingai ačiū taip-gi ii mūsų 
gerb. klebonui, kun. J . J . Kau-
lakiui, kuris daug pasidarbavo 

Lietuvon pirklybos dalykų sa 
tvarkymui. 

Liepos 21 d. nuo rytų pia 
dėjo čia strytkariai vaikščioti 
Teisėjai nedėlioję padavė išly-
gas, kuriomis darbininkai su-j 
tinka grįžti darban. Išlygos 
tokios: karų motormanai ir 
konduktoriai per pirmus tris 
mėnesius gaus po 50c vai. Per 
sekanti us 9 mėn.po 55c vai. 
Paskui 60c vai. Rapid Transit 
linijų motormanai ir konduk
toriai per pirmus 3 mėn. po 
52c vai. Po sek. 8 mėn. po 57c. 
Po to po 62c vai. Rapid Tran
sit linijų sargai per pirmus 
tris mėn. po 50c vai. Per se
kančius 9 mėn. po 51c vr 
Rapid Transit linijų brakema į 
nai per pirmus tris mėn. po' 
47c vai. Per sekančius 9 mėn. 
po 50c. Po to po 53^c vai. 

Lynn, Mass. čia žada iš 
Bostono atvykti visas choras 
Iš 70 dainininkų ir surengi i 
koncertą, kokio dar nebuvo 
šiame mieste. 

ir dar darbuojasi. Ačiū ir p. 
J. Pranekunui, kuris taip-gi 
darbuojasi del L. Raud. Kry-

1 širažiams. 
žiaus ir visiems kitiems gera 

Vystanti šakelė. 

apie penki šimtai; surinkta j del Liet Raudonojo Kryžiau: 
apsčiai drabužių ir daug vai į sutverdamas jo rėmėjų kuopą 
gomųjų daiktų. Matyt, kad Šv. 
Kazimiero parapijos parapijo-
nai atjautė darbo svarbumą ir 
gausiai aukojo; suaukota 400 
dol. Pinigai pasiųsti Centrui 
o kuopos ižde dar randasi dau
giau kaip šimtas dolierių. Ko 
turios didelės dėžės drabužių 
ir avalinės ir trys dėžės valgo
mųjų daiktų pasiųsta taip-gi j 
Centrą. Tai dar ne viskas. L. 
R. Kryžiaus rėmėjai tą darbą 
ir toliau žada varyti. Nutarta 
greitu laiku surengti vėl pra
kalbas, taip-gi darbuoties rin
kime drabužių. Žemiau telpa 
surašąs pasidarbavusių L. R 

Detroji. Mich. Atvažiavus 
čia kun. Kemešiui visi nesuti
kimai tarp lietuvių pradėjo 
nykti ir visi darbuojasi Baž
nyčios ir tautos labui. 

Chester, Pa. Liepos 12 d. bu
vo surengtos prakalbos italu 
pobažnytinėj svetainėj. Kalbė 
jo A. M. Račkus. Žmonių pri
sirinko virš 200. Visi indomiai 
klausėsi. Iš soeijalistu nei Vie
nas nei lupų nejšdriso atverti, 
nors taip dideliais šviesuoliais 
jie statosi. Neturtingiem-
moksleiviams aukų surinkta 
$19.97. 

gražinanti siuntėjams atgal su pa-
žymėj imu ' ' service suspended,'' 
taip bent daroma Chicagoje. 

Reikia tat iežk<>;i kitokio kelio ir 
siųsti laiškus per Lietuvos atstovą 
Danijoje p . Jurgi Savickį, o jisai 
nuo savęs persiunčia juos Lietu
von. 

Tai daroma tokiu būdu: paraše 
laišką įdėkite į konverta, užlipdy-
kite ir užadrt.suokitc lietuviškai, 
pažymėdami vard.i. pavarde, kam 
siunčiate, į kuri kaimą, valsčių, 
pavietą ir gubernija.. Žemutiniame 
konverto kampe parašykite LI-
TTANIE. 

Dabar šitą konvertą reikia Įdėti 
j antrąjį konverfą truputį didesnį 
sykiu su tarptautišku krasos ženk-
lrliu (Interaational Stamp arba 
t'oupon) už 6c. šitas starnpos ne
reikia lipdyti, bet Įdėti liuosą. 

Antrąjį didesni konvertą užad-
resuokite šitaip: 

Mr. GEORGE SAVICKIS. 
BOX214, •-• • 

COPENH.VOEN, DENMARK. 

Viršuje pa4ėL.c savąjį adresą 
ir prilipdykite krasos ženkleli u i 
5 centus. 

P-as J . Savickis gavęs toki laiš
ką, išima tarptautinį kuponą, iš
maino jį ant daniškos starnpos i i ! 
siunčia laišką Į Lietuvą. 

Tarptautiškiis štampas arba ku
ponus parduoda pačtos ofiso, ap-

AUKSINIAM AKRONO 
MIESTE 

uirfi lietuviu .•()•£.'• ventoj vietoj i>;irsi-
(iui>da pinuti bučernv iš priežasties 
savininko lifros. Todėl pigiai ir parsi
duoda. Akrone nėra nei vieno l ietu
vio bučeriaus. o biznį gal«'tu daryti 
labai didelį. Tai-?i atvažiuokite iš ki
tų miestu ir užsidėkite. Yra parapija 
ir lietuvis kunigas. 

Rakandai ir fixtures yra p irmos 
klesos; verti $1,200.00. Kaip tai dide- į 
lis ice bosas, c.tsh register, trejos VO
ROS, keturios kaladės, 2 mėsiniai 
bloksai ir visas vidus Storo, apdirbtas 
puikiom lentynom su visais įrankiais 
;>rie biznio, s toro randa $50.00 su ke
turiais kambariais gyvenimui. l.e;u«is 
t..s pats peras iki 3 6 mėnesių, o pas 
kui galima atnaujinti. Kaina $900.00. į 
Tavoras perimamas už wholesale 
k.->ina. Kiek surasi, tiek užmokėsi. 
Kreipkitės: 

J. J . 
130 Wooster Ave., Akron, O. 

Vaifronininkas atsakantis savo a-
niatc reikalauja nuo ateinančia 1-mo 
RugpjuC-io mėn. vietos prie Lietuviš
kos parapijos. I>el platesnia susižino
jimo meldžiu kreiptes: 

r>omitiikas i lutninas. 
2So Xo. S-th Avc. Minneapolis. Minn. 

SER8ĖKITE SAVO AKIS. 

WTSTVILLE, ILL. 

Mažųjų vyčiu vakaras. 

Liepos 13 d. buvo suruoštas 
vakaras su pamarginimais. 

Vakaro vedėjum buvo 8. 
Karpavičia, buvęs jaunųjų vy
čių pirmimnkas. Programa* 

i susidėjo iš sekančių dalykėlių: 
K. savaitėje, kurie ir toliau j prakalbėlę pasakė O. Juozai-
žada darbuoties: J . Prancku-jčiutė, dainavo jaunųjų vyčiu 
nas, O. Unguraitė, V. Zubrai- choras "Girioj kiškis bėginė-
tis, T. Misiuniukė, O. Palonie-; j a " ir "Tamsi naktis mėnesie-
nė, V. Stravinskiutė, J. K r i s ; na." "Kam sumušei kiauši-
čiunas, 5<. Klapatauskas, E. jnius!" dialogą atliko M. Za-
Paulauskienė, E. Žitkienė, J. \ vistauskaitė ir J . Mičiudaitė. 
Peledžienė, X. Žitkauskiutė. O. "Dabar suprantu," atlošė: O 
Gudaitis, Z. Juška, S. Kriviu-! Paplauskaitė ir S. Urbonaite, 
i T /Y JV. T -v- • | "Kas vra paikas?" padokio 

skas, J . Gudžiūnas, J. *avK- I ^ ^ p ^ ^ M N r t i W t M 
kas, K. Valaitė, P. Norkiute, b u r n a s " atlošė L. Mičiud*, 
O. Jogutė ir O. Budvidaita j r j jUOzaitis. Duetą "Kaip-

Vardu suvargusių mūsų bro- j gi gražus gražus," padainavo 
fių ir sesučių Lietuvoje, kurio,J. Rimšaitė ir V. Poeaitė. 
šaukiasi mūsų pagelbos, tari';!"Vaiko geismas" atlošė O. 
širdingų ačių visiems gerašir- j Juozaičiutė, S. Norbutas ir P. 
d iams , kurie davė aukas, j Bietkis. "Greita ant naujie. 
Taip-gi ačiū ir visiems rinkė-jnų" atlošė O. Vendelskaitė ir 
jams, imrie savo brangų laiką Į J . Kučeraitė. "Panašus patar

lėms," atliko A. Karužis ir P. 
Bwftis. Pgan* mAndkim P. 

Cleveland, Obio. Vietiniai 
lietuviai su savo gerb. kleb<> 
nu kun. U. Vilkutaičiu sten
giasi įgyti nuosavą spaustuvo. 
Pardavinėjami šėrai po $10.00. 

tiekose ir kitur kur yra pačtos 
skyrius. Kaina 6 centai. 

"Draugo '" ofise ir-gi galima 
gauti tarptantišknJŲ kuponu, o 
taippat ir konvertij atspauzdintu 
su p-o J . Savickio adicsu. 

Kas norėtu visą tai gauti, topri-
siunčia 10c ({ralima stamponiis). 

J Ų galima £r;iuti taip-pat ir Lie
tuviu I)ar]>i!;iukiĮ Sąjungos krau
tuvėje. 

901 W. 33-rd S t Cbicago, m . 

Sn'stonoi serai prita.klnt: akinta: ) 
bus pa'ientMr.imu del Joay akli; ' 
Kuomet tu k^ntl nuo galvos skau ( 
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va. k<:omet skaitei ar siuvi ar ra- j 

!> $al, ta i tuomet yra ženklai, kad • 
; reikia Jum? akiniu. Mano 15 metų ' 

: \ patyrimas priduos Jums geriausia [ 
) {MU^rna.vitn3 u>. ori^iiAn"-" kalną • 
\ net ta ip žemai net ik?. ?! .•• . < 

JOHN SMETANA 
Akiu Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Epsan-:r.'.« suteikiamas dykai. 

Kampas lis-tos gatves. 
< l-čioa luboi virž Platt'o aptiekoa. ; 
j Kambaris 14, 15. 1«, 17 Ir 18 į 
) Tėmykite į mano parašą. 
! Valandos: nuo 8 vai. taryto lkl i j 
t vai. vakare. Scčviioį DOO 8 vai. į 
) rvto 'ki T t valandai <ii«ita. 

FARMOSi FARMOS! 
Joipu manai pirkti ūkę, tai 

apsimislyk ar tavo įncSti pinisrai 
tau i.^is ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gera, pui
ku ir linksmą gyvenimą. Kaip 
gird-'t tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosu, ju 
gyven!r.-..;s yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. MichiRono 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
Šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa-
silinksnnnimus. č"iur:a'.s gyvo-
nantieji ansla: slulo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Sv. Antano Draugija turi nusky-
rlus specialiai narius kurie jums 
Ivngcriausia patarnaus. 

l i e kurie pirksite farmas per 
§v. Antano Dr-ugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių puo Ludington. o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Bos 7, Custer, Mich. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETOViS 

G T D V I O J A S £K . . i i l K l R G A S 
1T57 W. 47th St.. t'hk-ago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 1C0 

Namu Tolffonas Seoloy 120 

1 »?>« 

• » 

: » » : • 
1 {Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 1 | Telefonas: Boulevard 34S0. 
j • l:ez:dcneija: 4 515 So. \Vood St. 

J Telufoniui: Viu-ds T23. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvi.- <»>ilyt»jas ir Chirureas 

(Jfisas: 1741 \V. 47tb Street 
- i : 

1 
9. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. 1.A S A I , I X S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

1' 

i I Vakarais 2911 \V. 22-nd Street 
« Tel. i :ockwell 6999 
J CH1CAGO. ILL. 

5 -r 
i V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose r e . s m u o s e 

Ofisas PidmiestyJ: 
69 W. \ V . \ S H I N « T O N S T R E E T 

Kambaris S09 
Tel. Central 6478 

( i ) tvi i inias . 812 W. 33rd 8t . 
Tel. Tardą 4CS1 

K- —• 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIV SPECIJALISTAS 

Pa M rimas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 is ryto ik:' 
S vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4«49 S. Ashland Ave. kanip. 47 St. 

Telefonas Yaras 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

UIHHHmHHIHHIIIIHIllIrlHIHIR 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicaco 

Telefosns l i a v i u a i k e t 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Kusas gydj'tojaa ir < inrurgaa 

Specijalistas Moteriškų. VyriSka 
Vaikų ir visų chruni ikų l igų 

Ofisas: 3334 So. Hals ted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 1«—11 ryto 2—3 pa 
pietų 7—8 vak. Nedė-liomis 10—12 d, 

IIIIIUIISIIIIIIIIIIIIIIHIUUJUI 

J J 

i Dr. G. M. GUSER 
I Praktikuoja 27 metai 
S Ofisas 3t49 So. Morgan St. 
{ Kertė 32-ro St.. C.«ieago, III. 
I SPECIJALISTAS 
J Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro-

Cambridge, Mass. Liepos 8 
d. buvo L. D. S. 8 kuopos su
sirinkimas. Nutarta surengti 
vakarienę per L. D. S. Naujo
sios Anglijos susivažiavimą, 
kuris įvyks Cambridg*4. KallW>-
toju išrinko p. A. Bačkų. 

Dayton, Ohio. Liepos 4 ir 
.1 d. buvo čia Obio ir Michigan 
L. D. S. apskričio suvažiavi
mas. Šv. Kazimiero svetainė 
buvo gražiai papuošta, ypatin
gai tai Šv. Juozapo paveikslas 
su savo darbininkiškais jran 
kiais metėsi visiems j akis. 
Pasibaigus sesijoms, buvo nu
trauktas delegatu paveikslas, 
paskui sekė vakarienė, o ant 
rytojaus buvo išpildytas per
statymas su dainomis ir eilė 
mis. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau savo tikros sesers Atnicš-

kos Bndfrinini- s. Kauno Redybos, 
Raseinių PP.V. Kietavo Vol. Parapijos 
Rietavo, apie a metai Anicrikc. U I 6 
metais gyveno Chicag'oie ant Town 
of Lake po mini. 450o So. W<>o<i Str.. 
nuo to laiko n ko apie ją neeird'-
jau. Jj pati arba kas kitas iŠ žinan
čių meld*i> atsišaukti sekanėiu ant-
raSu. 

Antanas Budsina-
P. O. Box :w«. Brnton, III. 

Tel. Prover 7 0 4 2 ! 

Dr. C. Z. Vezelis į 
LIETI VIS DEJJTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedė-liomis pagal sutarimą 

4712 S O . ASHLAND A V E N I E 
arti 47-tos Gatvės 

niškų ligii 
OFISO VAI^VXr>OS: Nuo 
iki 10, nuo 12 iki 

9 ryte « 
po piet. nuo 7 J 

t iki 8 valandai vakare. • 
| Nedėliomis nuo 9 iki 2 ;>o piet J , . 
{ Telefonas Tards «87 , * 
• I 

1 Dr. D. J. BAGOČIUS 
l i e t a v i s Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

; Rezidencija 10731 So. M i c h i c a a Av. 
Roseland. nL 

Telefonas rezidencijos Ir oflao 
Pu l lmaa 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų 
iki 4: « iki 9 vakar*. Nad. 
9 iki 12. 

«-

Dr. A. K. RUTKAUSKAS j ! \ 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S4."7 Sonth TVcstorn Boulevard 
Kampas W. 35-tos jratvės 

Ant pardav:ii. • du mediniai namai 
ir lotas tarpe V.'ood ir Honorc Gat
vių. Atsišaukite 

181!» W. 4" Str. 

Parsiduoda 2 pagyvenimu murinis 
namas 10 kambariu sų ganj ir inau-
dyklemis. Randės nefia S2S.00 j m ė . 
nesj. parduosi': už $1,900 imnk^t 
reikia $400. o k:;im kaipo ran<la. Na
mas lietuvių .ip~Wentoj vietoj neto
li nuo Sv. Jurcio bažnyėios. .Atsi
šaukite pas: 

C. Stiroanski. 
SS 16 S. H s K l o l St. <Tiie««ro. 

GF.RA PR<H.% KISIPIRKTI: 
Paršiduo<ia • ,-hebar Oo" pijana« 

if- registeriai. Kam tai rup;, kreipki
tės j 

Vladislovo Valantinaviėia. 
4632 S. •arahfie ld Ave.. Chieago. III. 

Chkago, DL Jonas Šoris ga
vo aukso žiedą užtat, kad iš
dirbo 10 metų Western Elec
tric Co. Liepos 22 d. do\ana 
buvo jdoeta prie iSkalmingu 
ąpak>Uwi» j p u i g o t kwmįrin,i jo> 

LABAI PIGIAI! 
Parsiduoda I.-. Lai pigiai era kiausi a 

rezidc.net.ia su 10 lotais sodo Morgan 
Park ant 112 Street. Randasi visi 
įtaisymai vanduo: šviesa ir fct. Pa
siskubinkite su pirkimu. Kaina 
$6,000.00. 

JJ ... ' 

įDr. M.Stupnicki| 
3109 So. Morgan Street j 

CHICAGO, ILLINOIS ? 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto: 
5 po piet') iki S vak. N'edėlio- f 
mis n u o S iki 3 vai. vakare. J 

* 

Dr* S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRl RGAS 

4712 So. Asliland Avc. 
Phone DTOVCT 7042 

Cicero Office 
45.47 \V. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Reri<loneTja SSSfi W. ««-Oi St. 
Phone I'rospe.ct i5S5 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytoja^. Chirurgas, 

Akušoris . 
"""" ° ^ v» | ».. Chicnso . 
. . „ . o ^ uiiuv įskai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: « — 9 

• 8 

! 
i 
I vakare Tel. CanaI 4367, 

J Telefonas Pui'.man 60 II 
DR. W. A. MAJ0R 

G V D Y T i U A S I R 
C M I R I R G A S 

Ofisas 11719 Michigan Ave . 
• j Adynos S:S0 iki 9 išryto — 1 iki 

f 2 po pietų — 6:30 iki 3:S0 vakare. 
j { Nedaliomis nuo 10 iki 11 išryto 
i *.* I I • ^ • ^ • • ^ • • - • • - - - - - * t 

• • 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
SPKriAI.IsTAS MOTF.RISKI, LIGI' IR CHIRl R«.I-IOS 

Ofisas: 1.V41 .— •!:; W. Division i Gyvenimo vieta 1fK)» Armitace 
st., virsiu Chopmo Teatro. ave.. arti I.ineoln st., 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto Valandos: išryto ik: 10 vai. 
nuo 2 iki 4 po pietų rno 7 iki vakare nuo 5 iki 7 vai. 
9 v i k a r e Tel. Monroc 2S42 Telefoną.-: Armitace 6529 

Par.idnod.1 S lotai sodo irgi Mor
gan Park ant 112 Straet sn visais 
Įtaisymais. Kaina $1.500.00. Atsi
šaukite dif. ,: arba vakarais: se-
redomis ir suhatomis pas: 

S. P. TAXK A CO. 
SI Eact HS-tti ttNĮBt Wnii|>m1 Q|. 
Aru Uiehtcan Afc*. aut antra lobu. 

iMNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHWi^::MiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iHiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiu 

Malioriai ir Dekoratoriai | 
Ilgii metu patyrimas savo amate leidžia mums at- | 

likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis. | 
Atsišaukite pas i 

P. Cibulskis ir J. A* Polka 
2343 W. 28 Piaee Telefonas Caaal 2446 
wmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmM 

tMA5TEP 5Y5TB1 
V • N / * 
Me>k>kis Kirpimo ir D o i g n i n f c 
Vyrišku ir Moteriškn Apredah; 

H U S Ų sistemo ir ypaliSkas mokini 
mas parodytus jus žinovų j t rumpa 
laika. 

Mes turime didžiausius ir periau-
sius kirpimo dciiKnlng Ir s iuvimo 
sk>Tius. kur mes sute iks ime prakt iš 
ka patyrime, kuomet jųs mokyattėa 
Klektros varomos ma*:nos mūsų sra
vi m ob skyriuose. 

Ji;s esate užkvieeiami oplank>"ti Ir 
pamatyti ITIUSŲ mokykla bile laiku — 
diena ir vakarais ir rauti speci ja l i s -
kal pigią kaina. 

Petrenos daromos pagral Jusu mia-
ra - - hile s'n.l-s arl>a dydžto, ir bi
le madi) kcycos . 

MAST>:R DESIGNING SCHOOli 
J. F. Kasnick*. Ferdettnfe 

Persikraustė it 11$ X. l A S a i f 9L 
t 190 N. State Katre, k a m p a s 
gatves. 4 lubos. 

• 
w -i 
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Pi rmadienis , liepos 158, 1919 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. NEDORĖLIAI SIUNTINĖJA 
— GRŪMOJANČIUS 

Pirmadienis, liepos 28 d., LAIŠKUS. 
Šv. Nazarijas ir Celsas, kank. 

Antradienis, liepos 29 d., Manoma, tai bus nušauto plė 
šv . Morta. šiko darbas. 

Sale Jolieto gyvenantis tur
tingas pramonininkas Hario* 
T. Higini*othani andai gavo 

[grūmojanti laišką. i..iišk<> pa-
Ar tik nenorima supainioti v i - in- ikalauta 'paskir t t diena nu-

KLAUSIMAS, KAIP J IE 
GALI PAGELBĖTI. 

so reikalo. 

Organizacija "Anti-Profitc 
ering Leajrue oi' Ann-ii<a" i 
įnė darbuotiem maisto papigi 
iiimo reikale. Tos organizafi 

rodytoj vietoj padėti $ H».(M K i. 
Priešingam atsitikime pagrū
mota atimti gyvylie .i ;mi P 0 -

'"•iaiii arha jo žmonai arlua vai
kams. 

I ' i i . iadai ia i lai>k« 

IŠ CHIMGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI! 

CICERO, ILL. 

L. D. S. Susirinkimas. 

i.it!. Darbininku Sąjungos 
4!» tos kuopos susirinkimas bus 
pirmadienyje 'liepos 2S d., va-
kare. šv. Antano parap. sve
tainėje. Susirinkimas yra šau
kiamas kuopos užeigos ir or-
L'aiiizacijas -t-inio reikalu. At
sineškite >umanymus seimui. 

Valdyba. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

l leM Į 
pažymi, 

jie nepavartosij jokiu 
" |ginklu ar bombų. Bet tik ada

ta su aštriais nuodais, l'/.tek-
i 

sią tam ar kitam su ta adata 
:er-1 indrėksti ir mirtis aeišvenjrti-

jos viisaii ' iai daba r ka 
turi pasirinkimus ii tari 
pie priemones, koki no būda 
pnpiĮinti maistą. 

Aną dieną gyvuliu 
dyklu kompanijos tos orirani-įna. 
zatijos susirinkimas pasiuntei | ' j „ j . , l l s \],.]ti:l pristatyti lie-

»»'i'\iv pra- pos ,; diena. Bet kuomet laiš-savo atstovus. T 

Kas nese, jog kompanijos isreisku-j 
šios norą prisidėti prie Uarb-j 
davimosi papigininio 
reikalais. 

<;inii. 
brangumu labai susirūpinu- j n* jau Uuvo praėjėsi. 
šios. du noras taippat paJeng-l Higinbotkam tą f i a m i j f į 
yinti pragyvenimą Itėdiniems \ | ; l i; |<;, ; 1 ; j , | ; l v , - . polktjaL Pas 
žmonėms. J Ų tikslas — ben
drai pasidarbuoti tai< reika-

[iginhotbamo nantaose 
•tas, jo paties nebuvo na-

iuai>t<>. , , | j ( . '|-JĮ; xvy poros dienu jam 
'.-ugry/.us laiškas atidaryta.-, 

kompanijos maisto! IM piktadariu nuskirtoji <!ie-

CHIC. M. SA GOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS. 

ši vakarą. 7 :.'!•) vai. Cli. Mot. 
Są-uos Apskriejo susirinkimas 
Šv. Mykolo parapijoje, Norta 
Si.le. 

Delegatės kviečiamos pribū
ti i laiką, nes turime daug 
svarbiu reikalu. 

Aps. Valdyba. 

Kelmė. Užimant bolševikams 
Radviliškį, vokiečiai iš Kel
mės pasitraukė. Bet greitu lai
ku sugrįžę Celinei uždė-jo 
3000 markių pabaudos ir j au 
dabar nenori apleisti. Iš ėia j ie 
siuntinėja savo žvalgus iki 
Šaukėnų; pasišaudo su bolše
vikais, bet tolin bolševikų ne
nuveja. 

Vasario 2 d. 30 vokiečių nu
vyko iš Kelmės j Radviliški, 
atėmė iš bolševiku tarybos 
8000 rub., 3 kulkasvaidžius i r 
suėmęs tarybos narius, sugrį
žo i Kelme. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Jais. 
Pakvla 

aiHlave policijai, i'a 
t a r o j per pustrečios savaitės 
paslapėia darbavosi. 

Bet kuomet ana dieną Wil-
klau.-iinas. kokiais :„„.,,,•.( ,H I ; : ;U I ( n s baakas plė-

tikslais tos kompanijom ūm . ; . j k . l s > poBeąji ėmė nuomoniau-
apraudoti neturtėliu žmonių « , a r tik n.-'bus to plėšiko dar-
vargus. Ar tik nenorima dar k ^ 1;1S |.,i.:|<.,s. j , . i<uM X\>;X 
labjaus supainioti tą ir taipL.jkala paskelbė viešumon. 
jau daug suveltą klausimą. 

IŠLEISTAS IŠ KALĖJIMO 
IR VĖL SUAREŠTUO

TAS. 

Aną dieną iš Jolieto kalėji
mo paliuostiotns Josepli I,e,> 
nard. ">4 m. amžiaus, .lis buvo 

h yra gi visokios rūšies ne 
doreliu margam pasaulyj. 

VALSTIJOS KOMISIJA 
ATPIGINO GAZA. 

flazo kompanija Chieagoje 
nepasitenkino dabartim' mo
kestini!, kokią gaudavo nu > jbudavosimo savo tėvvnoi m 

Visuomeniški kursai. 

Imtuvą, mūsų tėvynė, išga
vus sau laisvo neilgai džiaug
tas tegalės, jei užtektinai netu
rės atsakančių žmonių ją val
dyti, ją vesti keliu kultūros. Re 
tinkamos dirvos demokratijos 
ir laisvės medis negali augti. 
ir visame bujoti. 

Tinkamą demokratijos ir 
laisvės medžiui augti dirvą 
primosią doras mokslas. Ne
kartą mes gėrimės ta ir ana 
tauta, kad jinai yra pa
siekus augščiausi civilizacijos 
laipsnį. J ą pakėlė ne kas ki
tas, k i i p tik jos šviesus tėvy
nainiai. Norime ir mes, kad 
TJofnva butų laisva, šviosi, 
blaiva, žodžiu, kultūringa. Trž-
tad švioskimės. lavinkim savo 
mintis »r vr.lią. 

leiję aps vietos, mokslo pa-

Salantai. Žemaitijoje buvo 
susitvėrusi Salantų "respubli
k a . " "Respublikonai" parodė 
didelį aršumą. Per vieną susi
rinkimą kelius kalbėtojus, ku
rie drąsiai išsitarė prieš bolše 
vikus. sumušė taip. kad sukru
vino ir grūmodami brauningu, 
šaukė: " š t a i , kame mūsų val
džia ir galybė." I š žmonių 
plėšė kontribucijas. Bet jų 
viešpatystė neilgai tvėrė. At
važiavus gabiam i r energin
gam apskričio viršininkui pil. 
Vr. jų milicija tapo nuginkluo
ta, bandos išvaikyta, o vadai 
pasišalino. Dabar apylinkėje 
ramu ir plėšimų nebegirdėti. 

Žydelių spekuliacija taip
pat sustabdyta, o ant sienos 
įsteigta sargyba. 

k 

" D r a u g o " knygyne galima gauti š ių atviručių jau pagamin ta ka ina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Kas 20 ta i po 2c kiekviena. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipki tės adresu : 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago/Hl . 

£ % 

nubaustas kalėjimu nuo vie^ie-jgazo suvartotoje. Buvo pada-
riu Iitri dvidešimties metn.|vasi peticija State Public Uti-
Kalėjime išbuvo tik du metu Ilties komisijai, kad ta leistų 
ir paliuosuotas. 

Ta bausme jis buvo »av< 
pabranginti gazą. 

Bei komisija ne lik neleido 
už skaldymus geležinių šėpų j pabranginti gazą. bet dar a. 
ofisuose plėšikiškais tikslais, pigino •"> eentais už I.IHM) ka. 

Bet nespėjo l.eotiard aplei- M'iškų pėdę. 
ti kalėjimo sienų, kaip tao- Tai tao kompanijai ir siur-
jans ji nr vėl sariapo detekti-1 prizas! 
vai. kurie jo laukė. š , , rngpjuėio 1 d. Caicagoje 

Leonard kaltinamas už lai-jgazas bu> pigesnis. 
svės bondsų vogimą 
<le. 

Roe Kior-
MIRĖ PATRICK CUDAHY. 

SUIMTA TRYS AUTOMO 
EILINIAI PLĖŠIKAI. 

Mihvaukee, \\ 'is.. mirė clii 
cagietis I'atriek Cudaby. vie
nas iš isteisrėjų Cudahv gv 

Atras ta daug guminių lankti 
automobiliams. 

I:i rompanijos 

Aną rytą keli detektivai ne
tikėtai užpuolė iiamiis ties 7"> 
gatve ir YVestern a ve. Tenai 
atrado ir suareštavo tris auto
mobilinius plėšikus. 

J i e yra: Joseph Taylor. Har-
ry Gaaderson ir Arthnr Po-
lėy. 

Namuose atrasta $.".(»()() ver-
tės guminių lankų automobi
liams. Tie lankai buvo pa
vogti iš automobilių garadžio. 
123 So. IVoria g a t 

vuhų skeit lyl 
Kjo 70 metas. 

Miręs ir Mihvankeo turėjo 
gvvolin skerdvklu ištaigas. 

žią. švilpsią ateiti, iš kurios 
džiaugsimės patys, o mūsų 
kaimynai, kitos tautos stebė
sis. 

š*fM mums. T r.vn of Lake 
lietuviams, p'.ef. ku?i. Pr. Bu-
xys žeria į kursistns šviesos 
n'mlidius <lu kartu sj.vaitėje: 

Į medeliais ir pėtnyėiomis. 
f'iamlie. liepos 2S d., 7:30 

vaL vakare, šv. Kryžiaus pn-
įapijos svetainėje bus jo lek
cija iš eilės: "Krikščionių su
siskaldymas ir priemones su
žinoti 1 ikrą j ; - Kristaus P'tžny-
eią. • 

Skaitlingai ir laiku teiksitės 
visi susirinkti. V. 

Biržai Pr ieš užimsiant bol
ševikams Biržus, čion buvo 
besikurianti Lietuviu valdžia. 
Susidarė komitetas i r pradėjo 
veikti/ Žmonės buvo į t e n k i n 
ti nauja besikurinėia Lietu
vos Valstybe i r lietuviu v a Į . 
džia. TTžėjęs bolševikai ko
mitetą išvaikė; Užviešpatavo 
l>olševikų komisaras Kovals-
kis. mok'. V. kl. m T«avo Stabu. 
Pradėjo tvarkyti saviškai: už
dėjo kontribucijos 300.000 rb. 
ant Biržų miestelio gyvento
jų, atėmė fabriką iš savininko 
Janeino ir miestelio malūną. M a r i j a m p o l ė . Čionai ivvko 

rJutbergio nuovadoj Biržų M a r i j a m p o l , s a p , k r i t i e s Tarv 
apskr. uzdejo kontribucijos' 
ūkininkams po 2 — 3 tukstan-

va, su visais kas nors truputį 
ne ta ip mano. 

Mūsų kariuomenei paėmus 
Šiaulius pasirodė apie Pasvalį 
(Biržų apskr.) bolševikų rau
donieji, čion Įsakmiai apsi 
reiškė jųjų žiaurumas: ėmė 
kas t ik papuolė be jokio užmo-
kesnio; kad tik prisiplėšąs 
daugiau, kad tik išsivežus dau 
giau į Rusijos rojų. 

Ant rytojaus bolševikai iš-1 

girde gandus, kad Lietuvių! 
kariuomenė, jau eina pirmyn.' 
visa ką galėjo pagriebę, uki- | 
ninkams priesake suvesti gy- ! 

vulius (kas turi daugiau vie-į 
no arklio, ar karvės) i komi-i 
šariatą (nors nieks to įsaky- j 
niO neklausė), betvarkėje pa-! 
bėco. 

Specialis Išpardavimas Vasarinių 
Moterims Baltynių 

Kad įtikrinus visas moteris ir merginas Chicajroje Bendrovės krau
tuvėse jos gali pirkti geresnes rusies ir pigiau kaip kur kitur, daro
me specijali išpardavimą vasariniu moterims ir merginoms baltiniu. 

Yra tai rų.šis visai naujos, šiose dienose j as gavonae tiesiog i5 
dirbtuvės. Geros rųSies ir rūpestingai išdirbtos. Atiduodame dvigu
bai pigiau, kaip kur kitur. Mes netiktai patys pigiai pirkome, bet be
veik r.ž tą pat'ią kainą parduodame. Išpardavimas tęsis iki šio mė
nesio pabaigos, jei tiktai baltiniu i&teksime. 

Marškiniai mergaitėms, 
nuo 2 metų iki 14 metų už 

9C, 11C, 12C, 13C, 
14C, 15C, 16C 
. S u l y g metų. 

Marškinia i moterims po 

13C, 14C, 19C 
Kelinės moter ims 3Qp 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

VISOKIE SVAIGALAI PA 
SMERKIAMI. 

TEISĖJAS PRIEŠ TAUTOS 
SĄJUNGĄ. 

Nevv York, liepos 27. — 
Snnuiel rnlcrtuy.'i- Airijos lai
sves reikalams davė $5,000. 

• Amršėiausio.jo teismo teisėjas 
Cobalan, kuris veikia Airijos 
iirpiiklnusomybėv reikalais, pa 
dėkodamas aukotojui už gau-

• ̂ in auką laiške pažymėjo, jog 
(autų sąjunga - - tai Anglijos 
padaras su tikslu kontroliuoti 
visą pasauli. 

Federali< teisėjas P;ure Clii- ŠALIS SAUSA, BET DEGTI-
cagoje nuspr.-ndė, kad viso tfĖ PARDAVIUNĖJAMA. 
kie gervinai, kuriuose yra 
nors lašas alkoholio, yra už-į s t . Louis, Mo.. liepos 27. — 
drausti žmonėms vartoti pro- į Vietos fedornliam buste rrnr-
bibieijos metu. pjnėio 2 d. viešai bus par-

Kituose miestuose teisėjai Į duota 140 galionų sukonHs-
kitaip aiškina karės meto pro-;knolos degtinės. Vidujinių mo-
bibieijos Įstatymą. Kai-kurie;kesėių rinkėjas Moore tvir-
sako. jog tokie svaigalai yra tina. kad tokiam viešam iš
leistini vartoti, nuo kurių Ipardavarnui nesipriešiną prohi 
žmogus negaljs-but girtas. bioijos jstatymas. 

Katalikų Vienybės 1-mo sky-
įiaus susirinkimas atsibus 
ntarninke, liepos 29 d.. 1019 
m.. 7:/>0 vai. vakare. Dievo 
\pvei7.d0s parapijinėj svetai

nėj. Kviečiame visas draugi
jas, kurios prisidėję prie Ka
talikų Vienybės ir kurios nori 
prisidėti, kad Į virš minėtų su 
sirinkimn atsiųstų savo atsto 
vus arba draugijų valdybo\ 
dalyvantų, nes artinasi organi
zacijų seimai, tad yra svarbių 
reikalų. 

Kat . Vien. 1 sk Valdyba. 

ėius kiekvienam. Vienas neuž
mokėjo, užtai ji išvežė i r po 
šiai dienai dar jo nėra. Kame 
jis yra — nežinia. Smilgių fi
li jos klebonui uždėjo 20,000 
rub. Saloėių ir Brunavos kle
bonus norėjo paimti kaipo 
užsfovns, bet jiems pavyko pa
sitraukti. Dvarus nacionaliza
vo. Darbininkams tuoj nepa
tiko ir pradėjo purtintis nuo 
tokio rojaus. Tuo labiau atsi
traukė nuo jųjų darbininkai, 
kaip jie jau čionai ėmė vesti 
kovą su revoliuciniais liaudi
ninkais, kuriems vadovavo 
Ješmnntas. Binkys ir Puod-
žiunaitė. Darbininkai pamatė, 
kad pas juos t ik kova ir ko-

I š T 0 W N OP LAKE. 

Aukojusių surašąs A. Taet. 
Tarybos atstovų prakalbose. 
Z. Petrai t is $3.00 
A. Zdonas 5.00 
J. Kaninšėnas 5.00 

Po 2 dol.: Bar. Toleikaitė. 
St. Olberkis. A. Šedis. V. Bal
trukas, J . Nansiedas, P. Dė
kis. 

Po 1 dol.: J . K a i r y s R. A. 
M., J . Montvilas. A. Beinoras. 
E . Duršaitė, K. Grigas, K. Lu

košius, J . Juraška, N. X., S. 
Baranauskis. \\ Jurgutaitė, 
J . Kardelis, P. Auškalnis, K. 
Urnežius. K. Kolelis, St. Xu-
tautienė, R. Šimkaitė, A. Dap-
ševicienė, A. (iarla, M. Jurgi
nas. A. Kvedaras, P . Gaida
mavičius, St. Jesnlaitis, P. 
Kirlenis, P. Kolačius, J. Do-
laišas. B. Stirbinskis, J . T^au-
rinavic-ius, P . Grigalaitis, J. 
Stološka, A. Kliukas, St. Dar-
gis. A. Butkevičius, O. Satu-
nas, St. Šluškis, J . Koškis, M. 
Paukštis, K. Kuntautas. M. 
Paukštis. A. Liaiidinskis. A. 
Paukštis. V. Petkevičius, B. 
Tiškus. J. Bočalis, J . Kybar
tas, A. Metrikis, P. Belskis. J. 
Jagminas, 

Stambių aukų $7.">.00 
Smulkių 17.1") 

Viso . . . . $92.15 
Komisija. 

bos sušauktas atstovų suva
žiavimas, kuris savo darbą 
pavyzdžiu daug kuo skyrėsi 
nuo buvusių pirmiau pana-, 
šių suvažiavimų. Kaip dabar
tinis svažiavimas pasižymėjo 
perdėm savo demokratingumu, j 
ypač savivaldybės klausime,' 
taip prieš buvusių suvažiavi
mų politikos krypsnis buvo ne
nusistatęs, neaiškus. 

Iš tai , kas ir kaip buvo np-j 
tarta, galima tikrai sakyti, i 
kad daugeliui, mūsų kaimo į 
žmonių, visuomeninis darbas j 
ne tik nėra svetimas, bet iri 
labai rupimas ir pajėgiamas. į 
Tartis daug kuo reikėjo šiuo 
tvarkymosi metu. Dienotvar-
kės punkte: "Praneš imas iš; 
vietų" pasipylė daug skundų 
ant tų, kurie naudodamiesi 
mūsų dar neprityrusia ir ma
ža pajėgų turinčių organiza-į 
cija, nesidrovi eiti prieš mūsų j 
reikalus; iš visų tų skundų,I 
vokiečių blogi darbai matyt . ' 
labiausiai gyventojams Įkyrė
jo. Susivažiavimas tęsėsi pus
antros dienos. A. 

"Lie tuva ." Kaunas 

38C 
VIA įjm 

po 
Kombinaci ja Union 
Siuta i po .-. 
Pančekos, keliai ir CQp 
pėdos bovelninės po *'*'W 
PraSomc visti Ohicagos moterių 
ir įsitikrinti. kad ITIŲS krautu
vėse Raus puresnius drabužius 
už pigesnes kainas kaip kitur. 

PREKYBOS P A L A T I N E K 0 R P 0 R -
1112-1114 MILVVAUKEE AVE. 

1701-1703 WEST 47-TA. 
5000 šėrininkn 300 Mokiniu 

SIIIKEBlIBIIIIIIIinillIlllllllfi 

[ S. P. Tanis & Co. 
• 31 East 112th St., Roseland, 111. 
• Arti Michigan Ave , ant antrų lubų 

ANT PARDAVIMO. 
2 nauji namai, vienas 2 pagyveni

mu mūrinis Šiltų vandenių Šildomas 
t»zas ir elektra. J-abai gera vieta 
biznui kitas medinis 1 pa«ryvenimo 
namas, lietuviu apgyventoj vietoj, 
parsidnos po viena ar abudu, kartu 
Atsisukite* 

lx>nls Ebel. 
265» W. 4S Str. 

L 
USUEDgYTHa 

UNTTED STATES 
GOVERNMENT 

Lietuviška Agentūra 
• Pranešamo savo draugam*, pažįstamiems ir kitiems. 
• I kad per mušu lietuviška ofisą galima lengvomis išlvgomis 
• jgvti NAMUS, LOTOS IK FARMAS. Kurie norite par-
B dnoti savo nuosavybes, tai ateikite mušu ofisan Suteikti juju 
J informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja. 
B Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (proper-
M čhi) ant pirmo ir antro morgečio. 
H Mes apdraudžiame (inšiuriname nuo ugnies visokias 
• nuosavvbes j geriausias kompanijas. • 
M Jeigti reikalaujate kokio nors patarimo apie kokius da-
• j lykus arba provas. tai visados gausite teisingą rodą ir tas 
Ęį jums nieko nekaštuos. 
• Jeisru reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) J eourt'ą, 
J tai atsišaukite mušu ofisan. 
S Visuose reikaluose surištuose RE AL ESTATE biznis 
M arba kituose dalykuose, kreipkitės mūsų lietuviškan ofisan, 
• kur jums užjranėdinimas užtikrintas. 

S
™ Mwfų ofisas aiidaras k/rs diena nuo 8 valandos i.? ryto \ 

iki 6 valandai vakare. • 
• Vakarai*: $eredomi<i ir Subafomis iki 9 valandos vakare. S 
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