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Intaria Vokiečius Pagelboje 
Bolševikams 

Pagaliau s Pramato Jie Pavojų 
Lietuvai 

BOLŠEVIKUS LENKAI AT
MUŠĖ ATGAL 12 MYLIŲ. 

Varsa va. geg. '2-2.— Lenkų 
kariuomenė, kontratakuodama 
bolševikui šiaurinėj karės 
f ron to da ly j atnnisV* Kovietg 
armiją atgal 12 imlių arti 
Kizyzopol. pasak oficijalio 
čia pranešimo. 

sijos nuskrido, net aštuoni 
Rnsijos zeppelinai. 

I r juomet jau buvo spėjama, 
ar kartais tais zoppclinais ne
keliauja Rusijon vokieėių ga
besnieji oficierai. 

Be to, dar buvo nuomo-
niaujama, kad tais orlaiviais 
iš Vokietijos prasišalina kai-
katrie karės metu prasižengė-

Loredo, Tex, geg, 22. — Iš 
Meksikos sostinės "gauta žinių, 
kad provizi jonai iu Meksikos 
prezidentu išrinktas Sonora 
valstijos gubernatorius Adol
fo de la Huerta. 

Teoiaus šita žinia kol-kas 
oficijaliai nepatvirtinta. 

Do la. Huerta yra padaręs 
visą pradžią revoliucijai, ko
kia greit buvo laimėta. 

Apie Carranzą, kurs pa i l 
go į kalnus ir pelkes, neturima 
jokių žinių. Sakoma, kad jis 
niekur nepabėgęs ir veikiai bu
siąs suimtas. 

RUSŲ LAIKRAŠČIAI NETU
RI PASKELBIMŲ. 

MARŠALAS FOCH PRAMA 
TO KITĄ KARĘ. 

i Sako, Vokietija būtinai turi 
but nuginkluota. 

Pažymima, jog viduriniam liai-vokieciai, 'kuriuos išduoti 
ruožte bolševikai talkininkai buvo pareikalavę. 

V-1 

persimesti skersai upės 

I' iezinos 
atblokšti, kuomet megmo 

Pramatomas pavojus 
Lietuvai. 

(Jen. Brusilov, buvęs kitados 

Lenkuose pakilo baimė, kuo
met jie besikarščiuodami ir 
besididžiuodami pamatė gali
mą sau pragaištį. Dabar jie 
intaria vokieėius ir apgaili 

' \ r i aus ias rusų ai:*..,. . i tas, Lietuvą, kad pastarosios neuž-
p painformuota, veda šian-}plūstų bolševikai ir neimtų 

die puolimą prieš lenkus. 
Lenkų karės sbiogsniuose 

tvjjtinama, kad, matvt, bolše-
i - ; i - • ., 

juos šutyti nauju karės šonu. 
Bolševikai dar neinėjo Lie 

tuvon. Bet lenkai senai yra 
v.'.ai su savo Karmom* uc už- |už]>Jiide kaikurias Lietuvos da-
]):.;;-ią Lietuvą Ir atroms'ią sa- lis. Ir jei lenkai šiandie turi 
\.) karės frontą li.^i rytinės užtektinai kariuomenės, reikia 
F;rsi jos. ! laukti, kad jie 'mėgins pasike-

Vietos ka:V autoritetai ia sinti prieš Lietuvą. Paskelbta 
s iko, kad vokiečiai rytiuen pirmiau jie sau pavoją iš Lie-
Prusijon sugabenę daug anm- tuvos šono. Paskui ĝ al mėgins 
ui( ijos ir kitokios kares me- užplūsti Lietuvą neva su tiks

lu gelbėti save. 
Reikia manyti, kad šiandie 

Lietuvai grūmoja didis pavo-
Vokieėiai tą yra atlikę dar jus ne tiek nuo boIŠ< viki), 

džiagos. Tai visa teksią bolše
vikams, kuomet tie atsidursią 
ryt, Prusi,] > pa;ubežin. 

pirm lenkų puolimo prieš bol
ševikus. 

Vokiečiai gelbėsią, bolše 
vikams. 

Karės rateliuose čia turi
ma informacijų, kad vokiečiai 
pasirengę duoti pagelbos bol
ševikams prieš lenkus. 
-^Naujausiose žiniose iš aug 
štesniosios Silezijos (Hlionz-
ko) sakoma, kad tenai ties ple
biscito plotų rubežiais sutrau-
ktos skaitlingos vokiečių spė-
kos. 

Laikraščiai padėjo depešas, 
jog greitaisiais traukiniais 
augštesniojon Silezijon atvež
ta 4,000 vokiečių gvardijos. 
Žinios apie ze^el lnų skridimą 

Pirm poros savaičių vietos 
laikraščiuose buvo pasirodusių 
žinią, kad per Yaršavą ant Ru-

kiek nuo lenkų. Bet yra vil
ties, kad lietuviai apgins savo 
žemę, jei lenkai pasikėsintų 
palties ant Lietuvos. Jei tas 
turėtų Įvykti, lenkai Lietuvoje 
nieko daugiau nelaimėtai, kaip 
tik šaltuosius sau kapus. 

Paryžius, geg. 21. — Poli-
teebnikos mokyklos armijos i n 
zinierių metiniam susirinkime 
pirmininkavo marslialas Foch. 

Diskusuojant apie visokias 
karines pamokas buvusioj ka
rėj maršalas perspėjo Prancū
ziją, kad šita visuomet butų 
pusiruošūsi, irt** pramatoma 
nauja karė. 

Maršalas sakė, jog reikia 
dėti pastangas nuginkluoti Vo
kietiją,, kaip to reikalauja tai
kos sutartis. Bet nereikia 
pamiršti vokiečių karingumo 
ir praeitų laikų. 

Visuomet reikia but pasi-
-fsirengusiems, kad antrukart 

vokiečiai nerastų Prancūzijos 
nepasitvarkusios karėn. 

Maršalas prie progos pager
bė ir maršalą Joffre, kurio 
pastangomis vokiečiai karės 
pradžioje buvo įveikti tiesSMa-
rne ir išgelbėtas Paryžius. 

Tik bolševikų žurnalams leis
tini skelbimai. 

• -

Londonas, geg. 22.— Rusų 
laikraščiams ftusijoje yra už
ginta dėti į savo skiltis kokius 
nors paskelbimus (apgarsini
mus).-'Tą .yra uždraudusi bol
ševikų valdžia, anot aptarė ų 
čia žinių iš Rusijos. 

Tiktai vieniems bolševiki-
niams žurnalams leistina dėti 
paskelbimus, sakoma praneši
me iš Rusijos. 

Be to, privatiniai žmonės 
negali leisti laikraščių ir slap
tos spaustuvės baisiai perse
kiojamos. 

Maskvoje leidžiamas eentra-
lio sovietą komiteto organas 
Tzviostija skaito 2 milijonu ė-
mėjų. Li komunistų partijos 
vyriausias organas^Pravda tu
ris apie 100.000 ėmėju. 

Rusijoje trūksta laikrašti
nės poperos. Bet bolševikai 
poperos turi. Jų kasdien 
spauzdinami agitacijiniai la
peliai vežimais vežami. La
peliai spauzdinami įvairiau
siomis kalbomis ir pasiunčia
mi į įvairias šalis. 

BRUSILO v*AS PAKYLA RU 
SIJOJE. 

J is 7 su bolševikų kariuomene 
įveikia lenkus. 

Paryžius, geg. 2& — Iš Len
kijos pareina žinių, kad Rusi
joje pakyla žinomas ge:i. Bru
silov, kurs šiandie vadovauja 
bolševikų kariuomenei prieš 
bukus įr paskiruosius varo o-
žio ragan. 

Iš Maskvos kol-kas nėra 
patvirtinančią zim Į, kad boj-
š'vikų valdžia savo armijas bu 
tu pavedusi gabiajam Bru-
silovui. 

Bet jei bolševikai lenkus 
traškina, reikia manyti, kad 
bolševikams 'vadovauja stipri 
ranka ir dar stipresnis protas. 

Seniau yra buvę žinių, kad 
gen. Brusilov vadovauja bol
ševikų armijai Persijos šone. 
Gi dabar sakoma, kad jis vei
kia lenkų fronto. 

Jei tai]), tai bolševikai ar 
tik nebus atsisakę but užsi-
uaię savam partijos lukšte. 

Brusilov yra karės genijus. 
Ir matyt, jis pakils Rusijoje. 

Del Trakijos Gali Užsi-
pliekti Kare 

KAS ATSAKYS UŽ NAUJĄ 
KRAUJO LIEJIMĄ? 

Sofija, Bulgarija, geg. 22.— 
Visoj Bulgarijoj pakeltas kuo-
didžiausis trukšmas prieš tal
kininkus, kuomet čia peskelb-
ta žinių, kad talkininkai nus-* 
prendę Graikijai pavesti šian
die Turkijai priklausomą Tra
kiją su miestu Adrianopoliu. 

Bulgarai tokiam nusprendi
me (tas nusprendimas kol-kas 
ofieijaliai dar nepripažintas, 
nes su Turkija dar nepadarys 
ta taikos sutarties) atranda 
didelę neteisybę. 

Ne* t a lk in inka i ka rės me-

kitai s svarbiais reikalai.-. Jam 
išvažiavus bulgarų "sobran-
j e " (seimas) sustos veikę-. 

Prancūzai politikai darbuo
jasi, kad Balkanų valstijos Įs
teigtų uniją. Nes šalę "did* 
žiosios" Lenkijos tokia Balka-
nų unija prancūzams -butų la
bai parankus daiktas. 

Bet kaipgi čia gali but -tei
giama unija, jei Balkanų val
stijų teritorijos apkarpomos ir 
tos svarbios atkarpos paveda
mos Balkanų priešininką 
graikam-. 

Negalima unija. 

P r a n c ū z a i nor i , kad BaLifj 
nų valstijų unija butų federa-tu visuomet pirmon vieton dė 

davo" naci jonal io a p s i s p r e n d i - ' t i v ^ *** t o k i a l l n i > - i o k i u b l 1 

mo principą. Ir, kaip mato-i ( l u " ^ l i r n a . Xe> nelengva 
krūvon p a t r a u k t i a t sk i r i a s si, tasai principas paliekamas 

ant šalies. 
Kaikuriuose bulgarų mies-

tuose tuo tikslu daromos de-

PABĖGO TURTINGAS 
KALINYS. 

JU-S apie u susispies visi tie, ' 
. , . , , . i monstraci ios su aštriais pro-

katrie dar nenori sulaukti . . . . 
Rusijai pragaišties. 

testais. Ir šiandie nelengva 

tautas. 
Geriausias pavyzdis šiandie 

yra Jugoslavija, susidedanti iš 
Serbijos. Černogorijos, Kroa
tijos, Slovėnijos ir Makedom-

Jis buvo kareivių sargyboje. 

Philadelphia, Pa., geg. 23.— 
Turtingas jaunas (irover Cfe 
veland Bergdoll karės metu 
buvo pasislėpęs, kad nepapul
ti kariuomenėn. J is net nere-
gistravosi, kuomet buvo įves
tas abelnas visų \-v*rų registrą-
vimasis. 

P o karės valdžiai tečiaus ph-
vyko susekti jo tą prasižen
gimą išsisukinėjant nuo karei
viavimo. Jis buvo suimtas, pa-
statvtas karės teisman ir nu-

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

• > * 

BOLŠEVIKAI SKELBIA 
PAŽANGIA VIMĄ. 

I 

Londonas, geg 22.— Kuo
met lenkai jau graudus verk
smus traukia, bolševikai iš 
Maskvos praneša, kad jie savo 
puolimo prieš lenkus neper
traukia šiauriniu karės šono 
ruožtu. \ Sako, varosi pirmyn. 

Putilovo šone lenkai buvę 
mėginę briauties į šiaurius nuo 
Žlobino. Bet bolševikai juos 
nukovę. 

Borisovo ruožte, tolėliau į 
pietus, bolševikai po žiauraus 
mųšio su lenkais paėmė kelis 
sodžius. 

Bolševikams pereinant per 
Bereziną juos saugojo lėktuvų 
eskadronas 

Londonas, gi-g. 22. —. Per
sija apeliuoja* j tautų sąjungą. Dublinas, geg. 22. Lime-
šaukiasi pagelbos apsiginti j rieke buvo pakilusios riaušės, 
nuo įsi veržia.lėių ton šalin rn- Riaušes numalšė kariuomenė 

C H I C A G O J E , 
Mirė John Kikulski. 

PERSIJA ŠAUKIASI 
PAGELBOS. 

Aną naktį .nežinomų galva
žudžių apmuštas ir pašautas 
stockyardų darbininkų orga
nizatorius ir vadas Jobn Ki
kulski mirė vakar ligoninėje. 

Policijai nepavyko sUsekti 
galvažudžius. Bet jam mirus 
policija, kaip sakoma, padvi
gubinusi savo energiją būti
nai surasti piktadarius. 

Miręs Kikulski, kaipo stock
yardų darbi ninku vadas buvo 
gerai žinomas ir lietuviams 
darbininkams, dirbantiems 
galvijų skerdyklose. 

baustas penkiems metams ka 
įėjimo (Jovernor saloje, Xew 
Vorke. 

Bet turtingam žmogui ir ka
lėjimas nėra baisus daiktas. 

Aną dieną jam prireikėjo 
patvarkyti čia savo reikalus. 
Keletai dienų jis buvo paliuo-
suotas iš kalėjimo. Dviejų ka
reivių lydimas jis atkeliavo 
čia į savo rūmus. Kareivius 
vakar jis nunovijo ir pats pa 
bėgo. 

Šiandie paieškomas čia ir 
visoj šalyj. 

ant poperos išlieti visa tai, nijos. Jugoslavijai pirminin
k a s čia veikiasi del Trakijos k»uja Serbija. Hitos' valdžia 
likimo. naudojasi imperijalistiuėinis 

Trk reikia pabrėžti. ka-:l = .^todoini .^ •) Serbai begalo 
jei Graikija tikrai mėgins už
imti ir savinties Trakija, Bal
kanuose pakils nauja žiauri 
karė. Apie kokią nors tai
ką negalės btit kalbos. 

Smugis slaviams. 

Kuomet kitais laikais 

spaudžia giminingų sau tautų 
žmones. 

Tokia valstija yra be ištver
mės. Ir ji turi subįrėti į da
lis ar anksčiau ar vėliau. Tas 
paeis nuo pačių žmonių susi
pratimo, kad jie negali amži-

THINGS THAT NEVER HAPPCN 
Copynght, 

Vinci nuraustas kalėjimu. 

r 

7 
SIĮ bolševikų. 

Stiprios bolševikų spėkos, 
kaip pranešta, Kaspijos jmė-
mis pasiųstos ant Persijos ir 
jau inėjo ton šalin. 

Vienas ž m o g u s n u ž u d y t a s i r 
dvi moteriški sužeista. 

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

Kriminaliam teisme 14-kar 
metų kalėjimu nubaustas Ja
mes Vinci, automobiliams šo
feris, kurs ki tuomet vežė 
žmogžudžius, «, # nužudžiusius 
darbininkų unijų vadą Enri-
ghtą. 

Trys žmogžudžiai yra suim
ti ir ligi bylos laikomi kalė
jime. 

Vinci gavo lengvą bausm?. 
Kitokios bausmės buvo rikė 
tąsi. ' 

NEKUOMET TAIP NŽRA. 
—Stebėtinas daiktas, kad tamstos vaikas taip greitai 

nudėvėjo savo čeverykus. š tai mano Pranukas tokiu s pat če-
verykus dėvi jau antri metai ir tai dar nelengva ant jų pa
stebėti paprasti įbrėžimai. 

*y- nai vergauti ir vilkti užkrau-
riausioji talkininkų taryba Pa- tą ant jų jungą. 
rvžiuje pakvietė Bulgarijos at- _ . . . . , 

. v ,. , ., Bus praliejimas kraujo. 
stovus pasirašyti po taikos su
tartimi, tuomet buvo paraiką- Pats bulgarų ministerių 
šta, kad Trakija kol-kas pa-' pirmininkas yra didžiai prie-
siliksianti talkininkų kontro- lankiu Balkanų valstijų uni-
1 je ir busianti paruošta at'd;y jai. Bet "šitokiam padėjime 
je palikti autonomine valsti-' negalima jokia unija. 
™' J • Jei talk. neatmainys savo 

Bulgarams toks pare iškimas 'p a d a r ytu pienų, jei jie slavių 
patiko ir prieš tai nepakelta lėšomis mėgins lopyti susky-
protesto. Pačioje Bulgarijo-; iėta Graikiją, užuot pageidauk 
je irgi nebuvo girdima kokie! j a m 0 s ramybės Balkanuose iš-
nors didesnieji nepasitenkini- j L a u j 0 pakils praliejimą.; 
m a i . kraujp. 

Bet kuomet šiandie Trakija J r ^ ^ / ^ H e į g ^ 
pavedama (Iraiki.Tai, trukšmui ^ . ^ R u ^ t u o m e t n d e n g : 

yra pamato. ^ y a } ) n s u ž g e ? i n t i p a k i i u s į g a i s . 
Kai-kurie slavių d i plonintai r a 

tokiame talkininkų pasielgime 
įžiūri užduodamą didelį smū
gį »isoms slavių tauto 'i.' 

Visos slavių tautos, sak'-ma, 
atskiriamos nuo, Tarpžemių jū
rių. Nes štai Rusija atskir
ta* nuo Bosforo, Jugoslavija 
nuo Fhime ir pagaliau s Bul
garija nuo Aigejos jūrių. 

Čia tvirtinama, kad toksai 
talkininkų pasielgimas privers 
slavių tautas rimčiau pagal- S v e t i m u v i e š p a t i j l l p i m ^ . 
voti^apie savo ateitį. Balkanų f(-. m a i n a n t nemažiau $25,000 
slavius privers jungties su Ė u - j ^ ^ 21 d. buvo tokia sulig M. 
sija, kad bendromis jėgomis . chants Loan ft Trust Co.: 
pakelti kova prieš slavizmo \ . ... . r 
^ . ' ' Anglijos sterlingų svarui 
p r ieš in inkus . Lietuvos 100 auksinų 

Prancūzai u i Balkanų uniją. | Vokietijos 100 markių 
[Lenkijos 100 markių 

Bulgarijos ministerių pirmi- jpranca£ijog už 1 dolieri 13 fr. 80 -̂
ninkas Stamboulisky, matyt, ' 
neatlaikys savo vietoje Nes 
pirminu jis bulgarus buvo in-
tikinės, kad Trakijai nebusią 
nieko bloga. 

Ministerių pirmininkas iške-

Dublinas, geg. 22. — Angli
ja vis daugiau Airijon pri
siunčia kariuomenės. Prisiun
čiama daug ir raitelių. Tur
būt, manoma su kariuomene 
numalšinti Airiją. 

PINIGŲ KURSAS. 

$3.83 
2.43 
2.43 

.55 

Iš Arthur E. Duram raš 
tinės, First National Banko* 
buste, naktį pavogta laisvės 

liauja Londonan Trakijos ir bondsų vertės $4,000. 

Šveicarijos už 1 dolieri 
Italijos už 1 dol. 

5 f r. 65 
19 1. 25 
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"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedeldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR r ž S i E N Y J E : 

Metams $6.00 
Pusei Metą ._..... ...... .A^.._». *«50 

8CV. VALST. 
Melams - . . . . $5.00 
Pusei Metų 3-00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•anas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką 

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

Telefonas McKinley 6114 

Knights of Colum-
bus. 

(Jenorolo Ed\vards'o rapor-
u i TUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTI* te pasakyta, kad pats genero

las matė kunigą nešiojant su
žeistuosius be paliovos ir pail-
sio, kaip kartais iš kunigo ran
kų bėgo kraujas, nes jos bu
vo vielų subadytos. 

Oi tuos ir panašius dalykus 
prancūzų karės viršininkai bu
vo suteikę kunigui Karės Kry
žių (Croix de (hierre), Ame
rikoj kariuomenė jam buvo 
pripažinusi Ypatingo Patarna
vimo Kryžių (Distinguished 
Service Cross), o Kongresas 
pripažino (Jarbės Medai]. Bet 
Dievas pasišaukė sav0 tam*} 
ir, beabejonės, labiau jį pager
bė negu butų galėję žmonės 
pagerbti. 

Kolumbo Vyčiai Vainikų 
Dienoje padabis Amerikos ka
reivių kapus Prancūzijoj. Tų 
vyčiai atstovas Ed\vard L. 
ilearu jau padarė reikalingas 
sutartis. Vietomis mokyklų 
vaikai atneš gėl'm puokštes pa
dėti ant Amerikos kareivių 
kapų, vietomis bažnyčiose bus 
pamaldų už žuvusius karei
vius. Paryžiuje prie Boulvard 
des Italiens, X. K>, yra Ko
lumbo Vyrių informacijos biu
ras, palengvinantis kareivių 
giminėms atrasti kapus Jovu
sių karėje. Tas darbas gana 
nelengvas, nes yra daug kapi
nių įvairiose vietose ir reikia 
turėti daug gerai sutvarkytu 
užrašų, norint surasti ieškoma 

j kapų. 
Amerikos jūreivių yra ir 

Turkijoje. Admirolas Knapper 
valdo Suvienytų Valstijų lai
vynų Tarpžemio juroje. Jūrei
viai turi daug ir gana sunkaus 
darbo, 0 po jo jauni vyrai no
rėtų pasilsėti, pažaisti. Admi
rolas Knapper pripažįsta, kad 
Kni.irits of Columkus moka 
surengi i linksmų, sveikų ii 
padorių vietų bei priemonių 
žaislams. (Mta jis užkvietė 
Kolumbo Vyčius atidaryti jų 

Konstantinopolyje 
(Turkijoje), Venecijoje (Itali
joje) ir Spalato. Konstantino
poli je Kolumbo Vyčių įstaiga 
yra visai netoli garsios Švent
vietės vadinamos Šv. Sofija. 
Tai yra bažnyėia pastatyta 
pradžioje šešto Šimtmečio, o 
paskui penkioliktame amžije 
turkų paversta i mečetų. 

Katalikų vyrų organizacija 
vadinama Kolumbo Vyčiais 
(Knights 0f Columbus) labai 
pasižymėjo ir padarė daug imu 
dos šiuo laiku. Čia paminėsi
me porą mažiuožių. 

Apie porą savaičių prieš 
Sekmines iš Siberijos sugrįžo i 
į Chicaga James A. Murray, i 
kuris apsigyveno 919 So. l>i- j 
Bhop str. Jis buvo su Ameri
kos kareiviais Siberijoje, di
deliame sodžiuje vadinanume 
Spaskoje. Jis nebuvo kareivis, 
bet lis buvo Kolumbo Vvčių 
organizacijos pasiųstas patar
nauti kareiviams pristatyti 
jiems gyvenimą palinksminan
čiu mažmožiu, kuliu vyriaus • 
bė neduoda, būtent cigaretų, 
saldainių, poperos laiškams ir 
t. t. 

Pereitais metais nei Spas
koje nei apielinkėje negalima| įstaigas 
buvo gauti namo nei nusisam
dyti nei pasistatydinti, nei net 
budos įsitaisyti. Tada Murray 
įgijo prekių vagoną ir jame į-
taisė savo sankrovėlę. 

Tat išėjo geriau negu trio-
loję, mes su savo sank:-va 
šfurrav važinė io išilgai Si be-
rijos geležinkelio 500 mailių 
plote. Ir kareiviai ir vyriau-j 
įybė labai dėkingi J A. Mur-
ray,'ui už jo patarnavimą šal
čių šalije. * Naujas nuotikis \\Yst Vir-

Pirm keleto dienų Xew Bed-jgimjos valstijoj, kur jiužu-
ford'e, Mass. turėjo Imti įleik- dyta L2 žmonių, kuovaizdžiau-
tas Suv. Vai. Kongreso vardu sia liudija, jog mušu mylimoji 

Republikonų Partija. 
Suvienytose Valstijose, kaip 

ir visose kitose tautose ne vi
si žmonės vienaip mintijo ir 
mintija apie viešuosius reika
lus. Tie pažiūrų skirtumai į 
didžiuosius visuomenės reika
lų aprūpinimo budus sudaro 
partijas. 

Kitados Suvienytose Valsti
jose buvo dvi stambios par
tijos. Viena vadindavosi The 
Wlųgs (vežėjų parti ja) , kita 
The Know Nothings (Nieko -
nežinau partija). Dabar yra [Ta sutaVtis 1854 m. tapo be 

Darbininkų Vargai. 

trys žymios parti jos: demo
kratai, republikonai ir soeija-
listai. Socijalistai yra veikiau 
tarptautinė partija, o republi
konai ir demokratai yra vieti
nės Suvienytų Valstijų parti
jos. Šitame straipsnije pakal
bėsime apie republikonus, nes 
jie šiuo laiku labiausiai dar
buojasi rengdamiesi į prezi
dento rinkimus. Tie bus pra
džioje lapkričio šių metų. 

Republikonų Pradžia. 

Sunku tikrai pasakyti, ko
kiais metais ir kokią dieną ta 
partija tapo suorganizuota. 
Spėjama, kad jos vardą su
galvojo Horace (ireeley. Pi r 
mutinis žymusis jau susida
riusios politiškos organizaci
jos surinkimas buvo G liepos 
1854 m., mieste Jackson, Mi-

chigan'o valstijoje. Beveik 
tuo pačiu laiku tos pačios dva
sios politiškų organizuotų su
rinkimų buvo lllinojaus, Wi8-
consino, Indija uos, Massachu-
>etts'o valstijose ir kitur. Tie 
surinkimai patraukė piliečių 
doma. Naujoji partija gavo 
paramos. 

Kada 3 gruodžio, 1S.V> metų 
susi važiavo naujai išrinktasis 
Kongresas, tai Senate pasiro
dė sale 42 demokratų 15 re
publikonų ir 5 taip vadinami 
Americans. žemajame, arba 
Atstovų, Bute (House of Re-
presentativos) republikonai lai 
mėjo da daugiau, nes turėjo 
108 atstovus, o demokratai tu
rėjo tik 83 ir Americans 45. 
Vygai buvo sutirpę visai. Tu
rėdami tokį didelę skaičių at
stovų republikonai Atstovų 
Buto pirmininku pastatė savo 
kandidatąNathanielį P. Banks. 
Jį parėmė Americans ir jis ta
po išrinktas. 

Programas, i 
Republikonų partija buvo 

išdygusi iš Vygų partijos ir 

priežastis buvo taip vadinama 
Missouri Comprimise'o atšau
kimas 1854 m. 

Tas kompromisas tai buvo 
valstijos Missouri ir Suvieny
tų Valstijų sutartis kongreso 
patvirtinta 1821 m. Sulig tos 
sutarties Missouri tapo pri
imta j Suvienytas Valstijas, 
nors joje buvo vergijos įstaias. 
Bet kompromisas padarė, kad 
vergijos nebūtų į vakarus nuo 
upės Missouri ir į žiemius nuo 
36o 30' šiaurinės paralelės. 

jiegė dėlto, kad tada tapo su
darytos valdžios Kaušas ir 
Nebraska. Naujajai partijai ši
tas kompromiso atšaukimas 
nepatiko. 

Statydama savo kandidatą j 
prezidentus naujoji partija 
1856 metais susirinkusi Pbila 
delphijoje apgarsino taip-gi 
rezoliuciją, kurioje buvo para
šyta : 

Konstitucija suteikia Kon
gresui augščiausią galybę 
valdyti visas Suvienytų 
Valstijų žemes, ir kad pildy
damas tą galybę jis turi ne 
vien teisę, bet ir smarkiausią 
priedermę uždrausti visose 
tose žemėse tuos du barba 
rizmo palaikų: poligamija ir 
vergiją. . 
Poligamija reiškia vyrų tei

sę turėti keletą pačių vien
kart. 

Pati ' republikonų partija 
daugiausiai domės kreipė prie 
savo kovos su vergija, bol a-
tydžiai skaitant jos rezoliuci
ją 185() metų matytis ir kita 
programų dalis, būtent noras 
suteikti centralei Suvienytų 
Valstijų vyriausyl>ci daug val
džios, o sumažinti Valstijų ne-
prigulmingumą nuo centro. 
Šita centralizavimo krypsnį 
republikonai buvo gavę iš se
nesnės federalistų partijos, 
kuri ilgainin išnyko. 

Reikia pripažinti, kad nei 
vienas kitas dalykas nebūtų 
galėjęs taip sustiprinti centra
lizaciją Suvienytose Valstijose 
kaip kova su vergija. Kriku-
rios valstijos palaikė vergiją 
pasinaudodamos savo teisėmis 
namieje tvarkyti savo reika
lus ir nepaisyti kongreso dau-

DR. ELIZIEJUS DRAU
GELIS. 

gumos norų. 
iva-

Carbės Medalis kunigui Jonui 
B. de Valles, bet vakarykšjiui 
prieš tą iškilmę'kunigas mirė. 
Medalis kunigui tapo pripa
žintas del to, kad taip reika

l a v o 2G-tos divizijos komen
dantas generolą.- (Marence Ktl-
\vards. 

Kun. J . B. de Valles buvo 
kareivių kapelionas, laikomas 
Kolumbo Vyėių lėšomis ne 
valdžios. J i s su kareiviais j 
Prancūziją nukeliavo rudenije 
1917 m. Ten ji> tarnavo 104 
pėstininkų pulke. 

Tuojaus pirmoje naktije. kaip 
tik atvyko į mūšio Unijas, mi
nėtasis pulkas gavo eiti į ko
vą. Iš kovos visas pulkas su. 
grįžo sveikas, tik vienas ka
reivis, paeinąs iŠ (i'onijectieut 'o 
valstijos, liko lauke gulėti su
leistas. Tą patyręs kunigas de 
Valles išėjo kareivio ieškoti į 
šūvių, lauką. lakusieji šiek-

.tiek nerimavo, nes vokiečiai 
plok t) i>erai šauti. Po kiek lai
ko amerikiečių koiųpanija pa
matė kunigą pareinant ir par-
sinešant sužeistą kareivį. Ku
nigui teko kamuotis per duo
bta ir dygliuotąsias tvoras, 
nešant sužeistą žniogų ant pe-
cių. 

VVashingtono žemėj nėra taip, 
kaip ištikrųjų turėtų Imt. Nes 
ne visi čia žmonės gali pasi
džiaugti tikrąja laisve, kokią 
kiekvienam užtikrina šalies 
konstitucija. 

• Uelaisvės vaisių čia dažnai 
tenka paragauti ypač sunkius 
darbus dirbantiems darbinin-

daugf jos programo dalių pa
silaikė sau. Bet atsiskyrimo 

Tą pačią centralizacijos 
sią palaiko taip-gi ir 18-oji 

' pataisa prie konstitucijos įves
toji 1919 m., kad Centralė \ 'ai
džia draustu, dirbti svaigilus 
ir pirkliauti jais. 

(Pabaiga bus.) 

Nedirbantis darbininkas be 
cento su šeimyna išmeia'nejs 
laukan iš pagyvenimo, kad 
padaryti vietos kitam kokiam 
baudžiauninkui. 

Del to dažnai tokiose vie 
kams kaip įvairiose kasyklo- lose pakeliami streikai. Prieš 
se, taip geležies ir plieno dirb- streikuojančius darbininkus 
tuvėse. 

Neminint menko darbininkų 
apmokėjimo, kai-kurios dide^ 
lės kasyklų ir plieno išdirbi
nių kompanijos savo darbinin
kus palaiko tikroje vergijoje. 

Kompanijos savo dirbtuvių 
apirubėse pristatydina namų 
(kaikur kai pi r kokių kazar-
iniu) nusamdo darbininkus, ši
tuos apgyvendina ir pajungia 
darban, kaipir baudžiavon. 

Kompanijos nuo darbininkų 
ima samdas už pagyvenimus. 
Darbininkams už darbą tiek 
tik užmokama, kad butų gali
ma pramisti su šeimynomis ir 
apmokėti samdas. Darbinin
kams uždrausta organizuoties, 
pasitarti apie savo temo ir 
visos padėties pagerinimą. 
Kas tuos parėdymus peržen

gia, tasai pavaromas iš darbo; 

kompanijos pastato nusamdy
tas ginkluotas gaujas sargų. 
Įvyksta praliejimas kraujo, 
žudynės. 

vIr visur tokiuose atsitiki
muose pralošia nelaimingieji 
darbininkai. Nes nėra kas juoc 
užtartų, išėmus stipresnes dar 
bininkų organizacijas. Bet ir 
šitas nudvelkia kapitalistai, 
kurie savo rankose turi auk
są. 

Ir pastarosios \V"est Virgi
nijoj žudynės įvyko, kuomet 
kasyklų kompanijos nusamdy
ti detektivai buvo norėję iš
mesti laukan iš kompanijos hi 
šnių aštuonias darbininkų šei
mynas. Kompanijai nepatiko, 
kad tų šeimynų užtaisytojai 
darbininkai buvo įstoję unijom 

Tokie atsitikimai nepirmie 

kų vergija čia kuoatviriausiai 
praktikuojama. I r kuomet dar 
bininkas pasijunta tuomi ne
patenkintas, tuomet prieš jį 
Užsiundomi nusamdyti galva
žudžiai, i 

Didžiai gerbiamfe šios šalies 
laisvę, kokia įrašyta konstitu
cijoje. Didžiai esame dėkingi 
šiai žemei, kur turime prie
glaudą. Visuomet esame pasi
rengę šitą šalį ginti nuo iš
laukinių ir naminių priešinin
kų. Bet skaudu darosi, kuomet 
dalis darbininkų taip nežmo
niškai kapitalistų pavergiama, 
išnaudojama ir pagaliaus žu
doma. 

Augštos garbės šalies veikė
jai darbininkų būvio pagerini
mui kartais padaro stebėtinus 
daiktus. Bet kodėl jiė iigsiol 
neįstengia panaikinti tos dar
bininkų vergijos, kokia palai
koma kaikurLų kompaniją .' 

Šalis turėjo garbingą Liu-
colną, kurs parbloškė čia juo
dų žmonių vergiją. Dabar lau 
kiauias kitas koks' garbingas 
vyras, kurs panaikintų baltų 

na Suv. Valstijose. Darbiniu- [ darbininkų vergiją. 

Vidaus Reikalų Ministeris, 
L. Valstybės Tarybos narys, 
L, Kr.-Demokratų Partijos C-
K. narys, Kauno Medicinos 
Draugijos sekretorius, gimė 
11 balandžio 1888 m. Bardaus-
kų kaime, Vilkaviškio parap. 
TėvG liaudies mokytojo mo
kykloje išėjęs pradinį moks
lą, pastojo Marijampolės vyrų 
gimnazijon, kurią baigė 1909 
metais Tais pat metais įsto
jo Maskvos universitetan gam
tos fakult., kitais metais per
ėjo į medicinos fakult., kurį ir 
užbaigė 1914 m. Dalyvavo pa
sauliniame kare, karo gydyto-
jum įvairiuose pėstininkų pul
kuose, taipgi II-oje 55 pėsti
ninkų divizijos ligoninėje or
dinatorium 3 metus pačiame 
fronte. Paskui persikėlė į Vo
ronežą, kur radęs didelį būrį 
tautiečių tremtinių, gyvai dė
jos prie draugijinio gyvenimo 
(Vyriausioje Lietuvių Tary
boje Rusijoje, L. lyr.-Dem. 
partijose, Katalikų Veikimo 
Centre, Lietuvių Karininkų 
Tautininkų draugijoje, Ateiti
ninkų" ir t t .) , kol netapo sua
reštuotas nekuriu Kietos gim
nazijos gimnazistų (Bendorių, 
Lukoševičių, (Jriškelio ir kitų) 
tuomet tarnavusių pas'bolše
vikus žandarais ir draug su ki
tais V. L. Tarybos R. nariais 
kovo m. 1918 m. pasodintas į 
Voronežo kalėjimą "odinoč-
kas . " 

Pasiliuosavęs iš kalėjimo, 
slaptai perėjo su žmona ir sū
num bolševikų sieną. Po ilgos 
ir vargingos kelionės (virš mė
nesio) parvyko Marijampolėn, 
kur manė tik medicinos prak
tika užsiimti, bet vokiečių o-
kupantų darbai verste vertė 
imtis visuomeninio darbo, at
naujinti ir naujai tverti drau
gijas bet organizacijas ir žing
snis po žingsnio stumti užgro-
bikus lauk iš Lietuvos. 

Čia buvo kooptuotas L. V. 
Tarybon. Medicinos praktika 
vis mažiau ir mažiau galėjo 
užsiimti, nes visuomenės dar
bas vis didėjo: mat, vokie
čiams traukianties iš Lietuvos 
ir perduodant ištisus plotus 
bolševikams ir lenkams, pra
dėjo slysti iš jų rankų valdžia. 
Tuo laiku urnai susiorganiza
vo valsčių ir apskričių savi 
valdybės. Dr. E. Draugelis 
buvo pirmuoju demokratiniu 
būdu išrinktas Marijampolės 
miesto Tarybos pirmininku, 
kiek vėliau Marijampolės ap
skrities Tarybos prezidijumo 
nariu. 

Prasidėjus nuolatiniam dar
bui V. Taryboje, persikėlė 
Kaunan, kur. taip-pat dalyva
vo įvairiose organizacijose bei 
draugijose ir komisijoj paruo
šimui įstatymo projekto St. 
Seimui šaukti. Be to, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos Valdybai pasiūlius, užėmė 
I I L. R. Kr. ligoninės vyres
niojo gydytojo vietą, kur ir 
išbuvo lig pakviečiant p. Gal
vanausko sudarytan kabine
tan. 

Tapęs Vidaus R. Ministeriu, 
ypatingą domę atkreipė į mi
licijos organizaciją ir sutvar
kymą, į savivaldybių darbuotės 
susivienodinimą ir darbininkų 
klausimą. Darbininkai žymiai 
buvo demoralizuoti įvairių 
' • darbo inspektorių,' ' kaip 
Plečkaitis, Žiugžda, Sondec-
kas ir panašus, kurie juos er
zino, kiršino, agitavo, nieko 
realaus jiems neduodami, nes, 

/deja ir "vieninteliai dafbo 
žmonių gynėjai ' ' iš . social-der 

mokratų, kaip tuomet vedęs1 

Darbo ir SociaLės Apsaugos 
ministeriją p. Paknis nei vieno 
tinkamesnio darbininkų būvio 
pergerinimui įstatymo neišlei
do, j 

Dr. E. Draugelis pravedė 
senai laukiamą įstatymą " 8 
valandų darbo dieną," kume
čių kariškių šeimynoms aprū
pinimo, ordinarnykų ir kitų. 
Įnešti kabinetan "samdymo 
darbininkų įstatymo projek
tas, "atstatymo darbininkų," 
paruošti del "moterų ir vai
kų darbo," del mažamečių 
prasikaltėlių, elgetų aprūpini
m o " ir kiti. Kviesta darbinin
kų ir darbdavių pasitarimai 
del ordinarijos minimumo nus
tatymo etc. 

Taip-pat didelę reikšmę turi 
sukviestas savivaldybių atsto
vų susivažiavimas, kuris grei
čiau padė s savivaldybėms su
sitvarkyti, suvienodinti veiki
mą, jame buvo išaiškinta rf-
bos savyvaldybi.ų veikime, jų 
kompetencija ir santikiai su 
Centro valdžia. 

Energingai kovojama su 
spekulacija ir šmugeliu, įves
ta prekybos zona (spec. įsta
tymas) persekiojama slapta 
degtindarystė (specialis įsta
tymas) ir visiškai lig susiren
kant Steigiamam Seimui už
ginta svaiginamų gėrimų par
davinėjimas (specialis įstaty
mas). 

Energingai pradėta valyti 
Lietuvą nuo plėšikų, tam tiks
lui įsteigti kriminaliai skyriai, 
ir prašalinami iš valstybės ne
reikalingi mums svetimšaliai, 

* . . . 

kurie naudojosi proga, valgė 
mums duonelę, už tai atsidė-
kavodami varė šmugelį, arba 
platino bolševizmą, ar sukili
mus rengė. 

Iš sveikatos srities pažymėk 
ta tvarkymas ligonių, vasti-
nių, ir vaistų sankrovų (pas
tarosios greit bus visiškai pa
naikintos), t'eldšerių darbavi
mosi sutvarkymas, akušerių 
kursų įsteigimas etc. Šaukia
mas apskričių gyd. susivažia
vimas. #. 

Iš tikybų departamento— 
sutvarkymas metrikacijos. Iš 

'miestų ūkio skyriaus — rūpi
namais, kad miestai butų pie
ningai, tvarkiai ir gražiai at
statomi, komandyruotas spe
cialiai valdininkas Leipcigo pa 
rodon susipažinimui su pigiu 
ir greitu sugriautų namų at
statymu, užniegsta ryšiai su 
Amerikos lietuviais atstaty
mo klausimu. 

Perkeltas iš Finansų Pr. ir 
Pr. ministerijos Statymo sky
rius, kuris specialiai tuom rū
pinsis, instruktuos, tikrins ir 
tvirtins miestų pienus. 

Įsteigtas naujas nuo ugnies 
apsigynimo 'skyrius, suriš iš
simėčiusius po Lietuvą ugne-
gesių organizacijas, suvieno
dins jų veikimą, instruktuos 
jas, padės aprūpinti įrankiais 
etc. 

Be to dar Dr. E. Draugelis 
dalyvauja Vyriausioje Komi
sijoje Kariškiams žeme aprū
pinti, kuri jau apie 20,00 de
šimtinių nuo dvarininkų paė
mė, kad mūsų tėvynės kovo
tojus aprūpinti. Be to dar 
dalyvauja spaudoje, kaipo pu
blicistas ir feljetonistas po į-
vairiomis slaptvardėmis nuo 
1908 metų. 

"La i svė , " Kaunas. 

Y5TB1 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųe istema ir mokymo būdu jų« 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desigrėng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroi 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mažino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stMiaus Ir dydžio iŠ bet kurio** 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Ka-snicka, Vedėjas 
190 N. STATE STUEET, CHICAGO. 

Kampas Lako St.. ant 4-ty lubų 

~ — X 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 
l 

" Dr. M. T. STRIKOL'IS ] 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47Ui St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 Vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Itcs. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 263 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krti 
>\, kuomet skaitai ar siuvi ar la 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Aklų Specijalistas 

1801 S. AsOiland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas lS-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Platt'o apUekos. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmyklte i mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. I'anedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

K — 
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
St BO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 87 
Vakarais 1911 W. 22 -nd Street 

TeL Rockwell f9»fr 
CHICAOO. ILL 8 -

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvya Graboriua pa tarnauju , laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu a t -
aišauktl, o mano darbu busi te užganėdini : 

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
TeL Ganai 81M. 

I d e f o o M l'ollmau *M < 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10667 So, Mlohlgan, Avenab 
B—Hand, Ui. 

v iUNDOS: » Iki • vakare. 

•••*• 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Petraitis, L. K. Kr. 
Bėm. pirmininkas, da^ r t in iu 
laiku lankosi po Naujaįą "An
gliją ir žada būti Šiose vieto
se: . 4. 

" 2a* Orange, Mass. 
26 Greenfield, Mass 
27 Gardner, Mass. 

5 f 

yy 

TeL Drover 7042 ' 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valttndos: suo v ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

471J SO. ASBLAND AVENUK 
arti 47-tos Gatvės 

' - • • " M 
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Dr. I. L MAKARAS 
A Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
* • •Basajaaaai 1«M» Se. Mleklraa Ana. 

Telafamaa PuUmaa U% Ir —"— n S1M 
CMoągoJ: 4 * l t Bo. We*4 M». 
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Pirmadienis, gegužės 24 1^20 O R R U G A S 

TIESOS-SPAUDOS BENDRIJA. 

i 

A m e r i k a lietuvių pinigai, 
pastangos ir prityrimai, gru
puojami šiandieną, daugiau
sia įvairiose vertelgystės 
įstaigose, kurių tikslu yra 
pakelti iki augščiausio laips
nio Lietuvos pramonę ir prie 
kybą. Susidariusių Ameriko- New Yorko apielinkėse jau 

' / 

t 

je lietuviškų bendrovių pa
matas grynai bizniškas. Or
ganizuojamas kapitalas ir 
žmonės, beabejonės, atneš 
Lietuvai begalinės naudos 
ir galima tikėtis, paliuosuo* 
mūsų šalį nuo vergavimo 
svetimiems ir padės sudaryti 
Lietuvoje tvirto kultūrinio ir 
politinio mūsų tautos pagrin-
džio. Norint, kad Lietuvoje 
sėkmingai vystytųsi pramoni-
ja ir prekyba, neužtenka tver
ti vertelgystės įstaigų, bet rei
kia kartu Lietuvos žmonėms 
teikti kuodaugiausia kultūri
nės ir politinės nuovokos, ku
ria pasiremdami, lietuviai in-
žiurėtų sau naudos kaip iš 
vertelgystės, taip ir lygiai iš 
žemdirbystės ir kitų svarbių 
faktorių, o labiausia iš apŠ-
vietos. Budavoti lietuvių tau
tos gerbūvį, paliekant nuoša-

r » *yj apšvietos veiksnius, butlj 
-abai nenuoseklu. Statoiųam 
namui pirmiausia dedama pa
matas, paskui sienos, o vėliaus 
stogas. Taip ir mes, Ameri
kos lietuviai , savo darbuotę 
Lietuvos naudai varydami, ne
pamirškime mūsų tėvynės 
svarbiausio reikalo kultūros. 

Lietuvai šiandie labiausia y-
ra reikalinga laikraščių, kny
gų ir įvairiausios rūšies kito
kia] spauzdimu. Tvirčiausias 
Lietuvos gerbūvio ramstis, ga
lingiausias įrankis kovai už 
krikščioniška kultuca^dorn, 
politiką — yra spausdintas 
žodis, kuris iki šiol gana silp
nai Lietuvoje reiškėsi. 

Karo audros, siautusios Lie
tuvos padangėmis virš penkių 
metu, suardė daleliais vargais, 
spaudžiant rusų autokratams 
subudavutą lietuvių kultūrinį 
pamatą. Mokyklos, kurių bu-

w v o nedaug užsidarė, beveik vi
si laikraščiai sustojo ėję, 
spaustuvės pakriko, knygų lei
dimas tiesiog negalimu buvo 
daiktu Lietuvoje.. 

Lietuvos laisvės ir neprik
lausomybės aušrai beauštant 
ir naujai valstybei besikuriant 
iš pelenų ir griuvėsių, pradė-

l ta kurti Lietuvos kultūrinis 
» ir politinis veikimas. Be pini

gų ir prityrimo neką lietuviai 
tegalėjo sulipdyti. 

Lai k rasei ų Lietuvoje nors 
yra nemažai, bet materijalis 
ją padėjimas daugiau kaip ap
verktinas. Kasdien jiems gre
sia mirties pavojus. Mokyk
loms vadovėlių labai trūksta. 
Neturint lietuviu, kalboje va
dovėlių, kai kuriose Lietuvos 
vidurinėse mokyklose (gimna
zijose) vartojama rusiški va
dovėliai. Kaune gyvuojančios 
lietuviu ir žydų spaustuves 
išimtinai užimtos spausdinimu 
įvairių valstybės cnkuliorų, 
pranešimų ir paliepimu, kultu-
ros darbui nėra ten vietos. 
Vilnius šiek tiek rūpinasi kul
tūriniu Lietuvos reikalu. Mok
slo Draugija parengia karts 
nuo karto rimtesnių knygų 
ir mokyklos vadovėliu, bet 
tenai darbą, kaip įmanydami, 
trukdo lenkai. 

Dabartinis Lietuvos spaudos 

stovis negali patenkinti visų 
Lietuvos piliečių reikalų. Ir, 
galima tvirtinti, kad greit ne-

Lietuvos spaudo* reikalu, tam 
tikslui surinkdama kelis de-
sėtkus tūkstančių dolierių ir 
sudarydama prityrusių darbi
ninkų buri, kuris tuojaus Lie
tuvoje šiuo gyvuoju klausimu 
dirbtų. 

B 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
. MONTEI,LO, MASS. 

Bal. 25 d. &v. Roko parąpi-

lančius, A. Ruikis, P. Zaka
rauskas, J. Jaukus, B. Kas-
nauskaitė, K. Aueiuiias* S. Jaš-

yra pradžia darbo padaryta. 
Čia kelr mėnesiai atgal įsikūrė 
Marijampole Spaudos Bend
rija, dabar suorganizavo Tie
sos Spaudos Bendriją, kurių 
liksiąs vienas ir tas pats—pa
sirūpinti lietuvių spaudos rei
kalu pačioje Lietuvoje. Yra 
vilties, kad abi bendrovės, tos 
paėios pakraipos žiųonių veda
mos, susilies į vieną ir suda
rys ne atskiriems Lietuvos ap-
skriėiams spaustuves steigti, 
bet visos Lietuvos spauda rū
pintis -c- Tiesos Spaudos Ben
drijų. 

Šiuos žodžius rašančiam te
ko patirti, kad jau užmegsta 
artimesni ryšiai tarp abiejų 
bendrijij ir sudaryta pienai 
busimajai darbuotei, kuri 
maždaug atrodys sekančiai: 

Surinkti Amerikos lietuvių 
tarpe Šerais mažiausia $100, 
000.00 kapitalo ir leidžiant iš
galėms tuojaus nupirkti Lie
tuvos didesniuose centruose: 
Kaime, Seinuose, Vilniuje ir 
kitur tinkamus spaustuvėms 
namus. 

2. Likurti tuose punktuose 
moderniškas spausluves, ku
rios galėtų atlikti visokius 
spaudos darbus. 

3. Išleisti Lietuvoje krikš-

jinėj salėj įvyko parapijos su- kūnas, P. Lapinskas, A. Jasi-
siri nkimas, kącl pasitarti kas- lionis, J . Xeberezas, J . Šlioge-
ilink statymo naujos bažnyčios, f ris, P. Birtulis, J . Motekaitis, 
Po ilgo svarstymo parapijonys J. Vingiolis, A. Kačkauskas, 
ir gerb. klebonas' kun. J 
Svagždys vienbalsiai nutarė 

P. Zdankus, kun. P. Vaitukai-
lis, B. Lamaitis, J . Ališaus-

statyti >naują, gražių bažnyčią' kas, M. Dambrauskas, P. Zau-
puikioje vietoje. Visi pasiža-[rienė, A. Kasiliauskis, J. Ža
dėjo aukoti nuo 25 iki 100 dol. įkaitis, K. Kišonienė, A. Jur-
Tat-gi, jei jau nutarėme pasi- jgelaitis, J . Žadeikis, A. Janu-
statyti naują bažnyčią, ir pa-1 šauskaitė, L. Šilgaitė, J . Bal-
žadėjom dėti gausias aukas, 
tatai, gerb. Montellos ir apie-
linkės lietuviai katalikai, bu
kime tvirti savo prižaduose. 

Šeši metai atgal tamsus ir 
juodas debesis buvo užėjęs ant 
Montellos kataliku. Daugelis 
manė, kad jau juodos rankos 
viską pagrobs. Bet stojosi ki
taip. Dievas padarė taip, kad 
sulaukėme gerb. kun. K. l'r-
bonavičio, kuris suardė priešu 
pienus ir sutraukė j n gamina
mus katalikams retežius. 

Dabar turime gerb. kun. J . 
Švagždi. Visi jį gerbia ir myli. 
Jis pilnas energijos ir pasi
šventimo. Taigi, montelliečiai, 
parodykime ką mes galime. 
Bedieviai senai jau bažnyčias 

čiunas, A. Varanis, K. Jan-
čienė, K. Kosėnė, Akramavi-
čia, 11. Valančienė, J . Sandu-
levičia, Akramavičienė, P. Pe
troniu, P. Zakarauskas, J . 
Brazauskas, J . Tripeikis, A. 
Šimkus, Y. Lselis, F. Lileikie
nė, K. Balčiūnas, (antru kart) 
A. Beinoraitė, K. Gecikas. 

i 
Varde Tautos Fondo 59 sky

rius taria širdingą ačiū už au
kas, kurias sūdė jote patri joti
niam tikslui, t. y. šelpimui 
lietuviškų mokyklų ištautin-
tuose mūsų tėvynės 
čiuose. ' 

pakraš-

S. T. 

WESTVILLE. ILL. 

smarkudlė pasigavus taip ap
mušė ieškotoją, kad net gy
dytoją' tarėjo-, saukti. Po; to 
pasidavė teisman. Vietinio 
teismo neužteko, reikėjo siek
ti net Danville. Matot, ką 
menkas dalykėlis gali padary
ti. Kiek reikia laiko 
t i ir pinigo išleisti. 

Vienoje svetimtaučių šeimy
noje* susirgo moteris. Pakvie
stas gydytojas • išrašė ligonei 
vaistų. . Užtaisyti vaistai buvo 
supilti stiklan ir pastatyti mo
teriai gerti.tN'akties metu tri
jų metų vai kūjis paprašė ger
ti. Atsikėlęs vyras, užuot van
dens, padavė vaikui tą stiklą 
su vaistais. Tuo metu pravir
ko 9 mėnesių kūdikis. Motina 
liepė duoti gerti ir tam. Pa
girdyti vaikučiai ėmė verkti 
ir tampytis. Pašauktas gy
dytojas pasaka, kad- vaikai 
užnuodinti ir pervėlu juos 
gelbėti. Abu kūdikiu mirė. 

Šitą įvykį pabrėžiau del to, 
kati atsargiai apseitumo su 
ligonių vaistais. 

Mainerio pati. 

• • " • • ' 

Am. Raud. Kryžiaus Raportas apie 
Specijalį Lietuvių Pašelpos Fondą. 

(T$sa). gyduolės buvo valdiios išda-
Jis manė, kad tas Ims grei- lintos kaimams, ypatingai bu-

čiausias ir saugiausias plonas, vo prisitjstos į sunaikintas ša-
Jis taip-pat prisakė mums yU- lis,-vis dar po militare val-
žiUot. neatidėliojant Į Kauną,! džia. 
padaryt reikalingus sut/arky-
mus del tavorų sukrovinm ir 
peržiūrėti išdalinimo budus. 

Atvažiavęs į Kauną, ma
čiausi su Ministerių Pirminin
ku p. Mykolu Sleževičium, ku
rie taip-pat žadėjo pagelbėt 
mums. J is siuntė mane pas 
Karo ir pas Vidaus Mi :>Lue-
rius, kurie maloniai žadėjo pa-

1 kelias dienas daugelis kro 
vimų pradėjo pasiekt Kauną 
ir buv0 išdalinti po mūsų ypa-
t :ška priežiūra. Kaslink iš
dalinimo tavorų, visuomet su-
sinešiau su kapitonu James T. 
Scott, viršininku Amerikos 
Pašelpos Administracijos (A-
meriean Relief (Hoover) Ad-
ministration) Kaune. Tas ofi-

tarnauti . ' Karo Ministeris. y- c į erius visuomet 

TAUTOS P^ONDO 
REIKALAI. 

griauna, bet nė vienos dar ne
sugriovė. Bet mes, katalikai, 
nutarę statyti, su Dievo pa-
gelba, tuojau pastatysim, jei 
tik visi prie darbo prisidė-
sim. 

Liepos 5 d. L. R. K. A. Fe
deracijos 9 kuopa rengia mil-

čionškoje pakraipoje dieninių, j žinišką išvažiavimą ant p. J . 
Kuraeijo ūkės. Visas pelnas 
skiriamas statymui naujos }>až 
nyčios.. Tikslas gražus, taigi 
tikimasi sulaukti daug ir gra
žios publikos. 

J. J. 

savaitinių ir mėnesinių laik
raščių, atatinkamu įvairiem-; 
Lietuvos piliečių reikalams. 

4. Įsigyti poperos dirbtuve. 
5. Tą svarbų užmanymą vy

kinant,-susinešti su Lietuvos 
veikėjais arba įstaigomis, ku
riems tas klausimas labiausia 
rupi. 

0. Į Tiesos Spaudos Bendri 
jos dalininkus priimti tik lie
tuvius arčiau sto^nčius prie 
Lietuvos krikščionių demokra
tų pamato. 

Tai tik apskritai paimtas 
Tiesos Spaudos Bendrijos dar-
buoties pienas. liendrijos 
darbuotojai gal netrukus aiš
kiau su-savo tikslais ir užma
nymais Amerikos lietuvių pla
čioje visuomenėje pasirodys. 
Čia tik buvo svarbu pažymė
ti, kad jau naudingas darbas 
varomas ir pasidžiaugti, kad 

Amerikos lietuviai ieško kul
tūriniam darbui dirvų neAme-
rikoje, bet tėvynėje Lietuvoje, 
kur miis visus laukia gražesnė 
ateitis ir garbingesnė dalis. 

Amerikoje lietuvišku 
laikraščių ir spaustuvių turi
me reikalo lietuviškus pinigus 
ir žmones koncentruoti Ameri-
rikos lietuvių kultūrinio dar
bo plėtimui. Lietuvon eisime 
darbo dirbti. Tenai mūsų lau
kia. 

Tiesos Spa.udos Bendrijos 
sumanytojams ir darbuoto
jams nuoširdžiai linkiu gra
žiausią pasekmių iš tarp nau
dingo Lietuvos naudai darbo. 

Darbininkas. 

CICERO, ILL. 

NĖR VIETOS PROTINGAM 
ŽMOGUI. 

Vienua,—Čia ranku darbo 
algos tris ir keturis syk dides-

3 ,nės už protingą darbą. Gatve-
karių konduktoriai, kriaučiai ir 
taip nemokinti darbininkai 

viai tiestas Lietuvai į talką. 

je reikia suorganizuoti tokią 
bendriją, kuri pasirūpintų |kronų į metus. 

gauna nuo 2o,000 iki 30,000 
patenkins, jei Amerikos lietu-1 kronų į metus, bet gydytojai, 

advokatai ir taip profesijona-
Nieko nelaukiant, Ameriko- lai darbininkai, vyrai ir mote

rys, gauna nuo 10,000 iki 15,000 gaitis, B. Jansonienė, J . Xa 

Penktadienyj, gegužės 14 d., 
vakare, įvyko nepaprastos pra 
kalbos Šv. Antano par, svetai
nėje. Kalbėjo kun. dek. Miro
nas, kuris savo turininga ka i , 
ba aiškiai nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį. 

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Surink
ta $300.03. 

Stambesnes aukas aukojo: 
Rozalija Vanagaitė, . . $50.00 
Kun. H. J . Vaičiūnas . . 20.00 
J. Gribauskas 10.00 

I'o 1 dol.: G. J odelis, A. 
Beinoraitė, J . Mikolainis, Ma-
trašinskienė, J . Mironas, J . 
Laurinaitis, J. Moekus, A. Po-
vilonienė, K. Kastutis, A. 
Kreneius, J. 'Adominas, J . Na-
krošius, B. Kelpšas, J . Valan-
čauskas. 

Jokubauskas 3 dol. 
Po 2 dol.: Aičis, V. Širys, 

M. Mažeika, X. N. B. Šematul-
skis, M. „Jankauskis, K. Bal
čiūnas, S. Radaičiutė, B. Le
nartas, S. Tamošaitis. 

Po l.oO: A. Bislys, J . Ge-
drikis, M. Lukošaitienė. 

Po 1.000 dol.: G. Jodeiįs, A. 
Kukta, K. Martin, P. Vaišelie-
nė, S. Lenplis ( ?), P. Zalu-
bas, A. Javarauskas, A. Ma
cijauskai, l*. Gurėnas, J . An-
dreliunienė, N. X.- M. Joeaitė, 
M. Mironienė, Krikščiūnas, A. 
Petraitienė, O. Andrejauskie-
nė, Šarpetienė, J. Ligutis, A. 
Grubis, A. Kabačauskas, J . 
Valaitis, S. Stajikevičia, J . 
Paulauskas, A. XToreikis, O.. 
Kreneienė, J . Časąs, A. Za
karas, J . Rimkus, A. Ilubliąu-
skas, M. Jokubauskaitė, J . 
Černauskas, D. Diržius, J . Lc-
žintas, A. Danielienė, J . Gri-

Fėrai mūsų parapijoj jau 
pasibaigė. Kokios buvo pa
sekmės, neteko dar ' patirti. 
Žinoma, n^a l ima tikėties to
kių pasekmių, kokios 'būva 
kitų kolonijų parapijose del 
to, kad turime daug priešų. 
Ale kad ir savieji nevisi rė
mė. 

Aitriausiu vietos lietuvių 
katalikų priešu yra nezalež-
ninkai, tas šašas :mt lietuviš
ko kuuo, kai Į) tūlas svečias ra
šė savo korespondencijoj. Jie, 
į?u savo vyskupu, kad pajieg-
tų, tai iš pamatų išgriautų 
katalikų -bažnyčia. Be neza-
lezninkų, turime čia ir dau
giau įvairaus plauko priešų. 

Pradžioje gegulės mėnesio 
buvo 40 vai. atlaidai. Pirma 
dienų iškilmingų sumų laikė 
džiakonas iš Danvilės, o kitas 
svetimtautis kunigas su musij 
klebonu asistavo. Mišparus 
laikė vietinis airių kunigas. 

Antrų dienų buvo tik du ku
nigu: vietinis klebonas ir vie
tinis airis. 

Trečių dienų buvo kunigų: 
du svetimtaučiai iŠ Danvillės, 
iš Ilegller'io lenkas ir vietinis 
airis. Iš lietuvių buvo, apart 
mūsų klebono, Tėvas Meškaus
kas iš Cbicagos. Prieš atlai
dus klebonas buvo paskelbęs, 
kad blis keletas lietuvių kuni
gų. Nežinia kokia buvo prie
žastis, kad tik vienas kun. 
Meškauskas teatvyko. 

Šio mėnesio pradžioje ne
tikėtai AVestvillėn užsuko p. 
Norkūnas. Trumpu laiku ta
po surengtos prakalbos baž
nytinėj svetainėj. 

Pirmiausia p. Xoikunas kal
bėjo apie vyčius ir aplamai a-
pie jaunimą, kų gero padarė 
bei nuveikė. Paskui kalbėjo 
apie nelaimingų VVestvillėj 
žmogų — neZaležninkų vysku
pų, — kuris niekur nepabuva 
ir negauna ramios vietos. Pa
pasakojo, kas yra nezaležnin-
kai ir išrodė ju klaidas. Gai
la, kad tose prakalbose neza-
iėžninkų nebuvo. Ant galo 
kalbėjo apie lietuvių bendro
vę, kokių naudų ji teikia Lie
tuvai ir kų turi iš jos šėrinin-
kai. Jo prakalba visiems pa
tiko. 

Pavasariui išaušus Westvi-
llės moterys, daugiausia, dar
žuose triūsia ir vištas augina. 
A'ienai moteriai prapuolė viš-

Gryžus iš Lietuvos Dr. J . J . 
Bielskiui, Tautos Fondas pasi
naudojo proga ir parengė kele
tu paskaitų, kad pasidalinus su 
visuomene žiniomis, kurias Dr. 
Bielskis parvežė iš tėvynės. 

Balandžio 11 d. Dr. Bielskis 
kalbėjo Karai. Aniolų parap. 
svetainėje, Brooklyne. Aukų 
surinkta T. Fondui $102.52. 

Balandžio 18 d. kalbėjo Ap
reiškimo P. S. parap. svetainė
je, Nortli Side. Aukų surinkta 
$96.38. 

Balandžio 19 d. kalbėjo Šv. 
Jurgio parap. svetainėje, Cen
tral Brooklyne. Aukų surinkta 
$55.20. 

Balandžio 20 d. kalbėjo New 
Yorke, Aušros Vartų par. sve
tainėje. Aukų surinkta $142.15. 

Dr. Bielskiui įstojus į Lietu
vos Misijų ir negalint toliau 
Tautos Fondui paskaitų laiky
ti, T. F. pasidarbuoti sutiko tik 
kų iš Lietuvos atvykęs Lietu
vos Valstijos Tarybos narys, 
gerb. kun. dž. Mironas, kuris 
savo puikia iškalba klausyto
jus žavėte žavėja. Kas atsilan
ko paklausyti jo prakalbų, tas 
nesigaili savo žygio. 

Gerb. dž. Mironas su T. F . 
raštininku lankėsi T. F . reika
lais šiose kolonijose: 

Balandžio 25 d. Kingstone, 
Pa. Aukų T. F. surinkta $61.00. 

Balandžio 26 d. Wilkes-Bar-
re, Pa. Aukų surinkta $81.71. 

Balandžio 27 d. Pitstone, Pa. 
Aukų surinkta $87.12. 

Balandžio 28 d. Plymouth, 
Pa. Aukų surinkta $37.00. 

Balandžio 29 d. Forest City, 
Pa. Aukų surinkta $82.48. 

Balandžio 30 d. Duryea, Pa. 
Aukų surinkta $55.00. 

Gegužės 1 d. Sugar Notch, 
Pa. Aukų surinkta $90.15. 

Gegužės 2 d. Scranton, Pa. 
Aukų surinkta $179.08. 

Nors oras pasitaikė lietin
gas, kas iš toliau sulaikė žmo
nes, bet kurie atsilankė, visi 
prisidėjo prie parėmimo taip 
naudingos įstaigos, kaip Tau
tos Fondas. 

Gerb. džiakonas nurodinėja, 
kaip daug apkainuoja Lietuva 
Tautos Fondo nuveiktus dar
bus tėvynės laisvės išgavimui. 
Jis primena, kad jei ne Tautos 

patingai užsiinteresavo ir pii-
statė pagelbon ofieierų, kapi
tonų P. Tamosauskinų •*) veik
lų darbininkų, kuris neišpasa
kytai pasidarbavo sut-adime 
apskričių, kur pagelba bu o 
Labai reikalinga, ir per jo pa
sistengimus galėjome siųst 
pagelbų į tas vietas. 

Aš ypatiškai ėjau į kožua 
miestelį, sutikau atskirai vie
tinius komitetus ir su jais pa
sidalijau mintimis kaslink 
reikalingų tavorų ligonbu-
čiams. 

Visur mes aiškinome, jo.r 
pinigai buvo surinkti Suvie
nytose Valstijose Lietuvių 
Dienoje ir kad atsakomybė1 

išdalinimo tavorų biedniems ir 
vargingiems žmonėms uždėta 
ant Amerikos Raudonojo Kry
žiaus nepaisant tautos, tikėji
mo ir politinių pažiūrų. Mes, 
pirmiausia, teikėme pagelbų li-
gonbučiams, nes vokiečiai buvo 
išgabenę viskų. Radome lig > 
nius gulinčius ant lentų, var 
tojo maišus prikrautus šau-
dais, vieton matrasų, vieton 
apdengalų, vartojo senus sku
durus. 

Ypatiškai egzaminavau dau
gelį ligonbučių — visur pri
krauta, žmonės sirgo nuo šil
tinės, raupų ir kitų pavojingų 
ligų. Maži vaikai prigrūsti 
skyriuose. Išnaikintuose aps-

man pagel
bėjo ir visuomet noringas ben
dradarbiauti. Tokiu būdu ne
buvo priešingumo ir atkarto
jimo mūsų darbo. 

Kuomet apleidome Ktuną, 
liepos 1 d., jis man rašė se
kančiai : 

"Man atsitraukiant, kaipo 
viršininkui šios Misijos, no
riu išreikšti dėkingumų Tams
tos koperacijai visuomet su
sinešti ,«u mumis, tokiu būdu 
žinojau apie įvairius Amerikos 
Pašelpos Administracijos užsi
ėmimus. Visuomet pranešei a-
|)ie veikimus, todėl negalėjo 
palikti priešinimo ir atkartoji
mo darbo. 

"Amerikos Raud. Kuž ius 
ir Amerikos Pašelpos Admin
istracija aplfurėjo didžiausias 
pasekmes. Tamsta parodei 
taktų ir administratyviškų 
gabumų atlikime savo darbo. 
Ypatingai ant manęs tų įspū
dį padarė, kuomet buvai šau
ktas Berlynan ir man laikinai 
prisiėjo prižiūrėti Tamstos 
reikalus Kaune. Viskas taip 
gerai buvo sutvarkyta, kad 
man tik prisiėjo prižiūrėti, 
kad Tamstos įsakymai butų 
išpildyti.'* • 

Lietuvoje ant manęs dide
lį įspūdį padarė milžiniški iš
naikinti plotai. Matėm daug 
apleistu ūkių ir neprižiūrėtų 
kelių. Aš ypatiškai aplankiau 

kričiuose šeimynos gyvenoj 9 kąįnllžs? 31 miestelius ir 53 
kiaulių tvartuose, kartais su lig^nbučius. 
sergančiais vaikais. 

Dviejuose atsitikimuose ra
dau našles gyvenant šaltuose 
skiepuose, neturėjo pei drabu
žių nei patalų vientik skudu
rus, vaikai buvo įkišti į ma
žus, šaltus kampelius. Atmenu 
vienų >rpatingų atsitikimų: 
našlė su dviem mažais vai
kais gyveno išdraskyto namo 
skiepe per keturis metus. Bu-

Buvo daugelis vietų, kurių 
negalėjome aplankyti, nes bol
ševikai užėmė šalį, bet mė
ginome kiek galima pa
siekt dalis bolševikų ap
leistas, suprasdami, jog ten 
būtinai pagelba reikalinga. 

Mena kartų atėjau į kaime
lį, kurį bolševikai buvo aplei
dę tik dvie?n dienom prieš mū
sų atėjimų. Gyventojai reika-

vo daugelis sergančių šiltine, javo pagelbos. Kitas mažas 
kurie negalėio bnt įleisti i li-
gonbučiuš deiei'sto^oo pritai
kymų, kaip ta i : lovų, uždan
galų ir t. t. Ligonbučiai buvo 
be vaistų ir gyduolių. 

Kuomet sugrįžau Kaunan 
nuo pirmo apžiūrėjimo, radau 
pirmų vagonų gyduolių atva
žiavusį iš Berlyno speeialiu 
traukiniu su >specijale sargy
ba, sulig prašymo, Lietuvos 
valdžios. Manęs nesant; tas 
vagonas buvo perduotas Lietu
vos Raudonų j am Kryžiui. J ie 
išdalino trečdalį tavorų ligon-
bučiams Kaune, o atliekamos 

)'1 Red. 

Dabar gerb. dž. Mironas lan
kosi Chicagoje. Visi, kas tik at
silaikys į gerb. džiakono pra
kalbas, išsineš visų glėbį nau-

F o V d o ^ k o M i e t u v o I k T r i u o - >&usių iš ^ ' o s žinių ir aiš 

rakąs, J . Maliauskas, A. Va- ta. J i pradėjo ieškoti.- Kita 

menė gal ir šiandie butų marga 
ir nudriskus. Tik pasidėkojant 
Tautos. Fondo aukoms, parvež
ta iš Prancūzijos Amerikos ka
reivių drabužiai Lietuvon. 

Nors daug yra nuveikta, bet 
darbas dar neužbaigtas. Turi
me remti savo aukomis kaip 
rėmėme iki šiol Tautos Fondų. 

Idai pamatys, kad Lietuva jau 
yra Msva ir nepriklausoma. 
Tik nuo mųs priklauso jos at
statymas, tai-gi remkime Tau 
tos Fondų, dedami aukas. 

K. J . Krušinskas. 
Tauto* Fondo sekr., 

456 Granci St., 
Brooklyn, N. Y. 

mtf*rMf< 'M-rV- ;-;•• xi pagelbų, 
bet vokiečių kareiviai neprilei
do. Jie atėmė maistų ir to 
miestelio gyventojai turėjo su
grįžti namo. Aplankiau dau
gumų išnaikintu apskričių, pa
darydamas užrašų j.ų reikala
vimu, patartų jų vietinių ko
mitetų. Paprastai tie komite
tai susidėjo iš vieno žydo ir 
dviejų lietuvių. J ie dirbo su
tarime del gerovės valsčiaus. 
Reikalavimai buvo perdideli; 
žinojau, jog neturėjome užtek
tinai tavorų palengvint vi
siems. 

Nusprendžiau duot duosnin-
gai ligonbučiams ir prioglau-
donis, potam koncentruoti pa
gelbų apskričiuose ir valsčiuo
se, kur labiausia reikėjo. Mano 
surašąs tų apskričių inėmė 18 
kaimų, 76 ligonbučius, 49 mies
telius ir 21 prieglaudas.' Kvi
tą del tavorų visuomet bu.vo 
painitaf kuomet buvo.tavorai 
išduoti vietiniems komitetam 

(Daugiau Bus.). 
" • , ' ' • • • , J ' = 5 

PASPOBTC BLANKAS 
PILDOME 

DYKAL 

Baltic CoufctilUttiou Bureau, l a c 
85 So. Dearborn St> <7h1cago. 

Boom 206 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Pirmadienis, gegužės 24 d., 
Šv. Marija, Krikš. Gelbėtoja. 

Antradienis, gegužės 25 d., 
Šv. Gregcrius VII, pop. 

SAVO MOTEREI TURI MO 
KETI $10 SAVAITĖJE. 

NEGALI SUVARTOTI TIEK 
DAUG DEGTINĖS. 

Prisieitų gyventi 155 metus. 

Buvęs saliunininkas John 
Spies buvo padavęs prašyme 
teisman, kad jam Imtu sugra
žinta 1.057 kvortos degtinės, 
kurią konfiskavo proliihieiji-
niai agentai jo saliune. 

Prašymą peržiūrinėjo teisė
jas Landi s. 

Tfjfeėjas paklausė Spioso, ką 
jis manąs daryti, jei jam bu
tų sugražinta visa degtinė. 

Tasai atsakė, kad dogiinė 
jam esanti reikalinga vai s 
tams. Nes be svaigalu jis ne
galįs apsieiti. 

Imvusiam kareiviui Mvron 
Sniith karė dar nepasibaigė. 
J is būdamas Prancūzijoje ve
dė prancūzaitę ir po Jvarės par 
si vežė Chicagon. 

Aną dieną abudu stojo na
miniu santikių teisman. Pran
cūzaitė turėjo apdraskytą vei
dą, apmuštus ir pamėlynavu
sius poakius. 

Teisėjas pasižiūrėjęs į nu
skriaustą jauną moterį padarė 
tarp judviejų armisticiją. Lie
pė buvusiam kareiviui mokėti 
$10 kas savaitė savo myli
mosios užlaikymui. 

GERAS ŽMOGUS ATRAS 
TUS PINIGUS INDAVĖ 

POLICIJAI. 

Aną diena, vienas žmogus 
inrjo Ohicago ave. policijos 
raštinėn ir padėjo ant stabuko 

liet prohibieijos įstatymuose'kropsi sakydamas: 
pasakyta, kiek vienam žmogui 
galima per mėnesį gauti ir 
vartoti degtinės. 

Teisėjas pasiėmė paišelį ir 
apskaitė, kad jei sugrąžinta 
degtinė buvo pavartojama kai
po vaistas, tai buvusiam saliu-
nininkui prisieitų gyventi ši-1 
tani ašarų klonyj mažiausia 
155 metus. 

Spies eina 55 metus. 
Teisėjas atmetė prašymą. 
Apleido žmogelis' teisino 

kambarį aimanuodamas 

ATSIIMKITE BONUS 
Kas užsirašėte Bonų 

4 'Drauge", ateikite, atsineški
te " receiptes" ir imkite Bo
nus; tiktai pirkusieji per Bo
stono Bendrovę malonėsite 
kiek palaukti kol ateis iš New 
Yorko tam tikro? kvitelės, ga
vę jas tuoj pagarsinsime laik
rašty. \ 

Taippat ir visi kas tik nori 
galį išnaujo užsirašyti Bonų ir 
ėia pat tuojaus gauti juos. 
Atsišaukiame ypatingai j tų 
kolonijų lietuviui, kur nėra 
laisvės paskolos Komitetų: 
nenusiminkite vyrai, galite ir 
Jus lengvai Bonų gauti. At
siųskite $100.00' ar $50.00 (o 
galima ir $500.00 siųsti) mo-
ney orderį išrašytą.. vardu 
"Drangas" Publ. Co. i r tuoj 
gausite gražų didelį Boną, o 
prie jo 14 kuponų. Patariame 
visiems mokėti ne Liberty 
Bondsais bet grynais pinigais, 
nes kitaip tie kuponai, tartum 
spamtliai, bus truputį apkar
pyti. 
"Draugo" stoties iždininkas 
1800 W. 46 St. Chicago, Dl. 

a Krepšyj yra nemažai pini
gą. Radau jį pamestą Ciark 
gatvėje, art i Chicago ave ." 
Policija negalėjo atsistbėti tuo 
žmogumi. 

įe idamas pasisakė esąs koks 
tai Carl Kutter. 

RIAUŠĖS MADRIDE. 

MIRTINAI PAŽEISTA VIE
NA AKIM NEMATANTI 

MOTERIŠKĖ. 

Ant kamjH) 63 gat. ir Ste-
\vart ave. susidaužei du auto-
mibiliu. Tuo metu pro šalį bu
vo ėjusi Mis. Laura Gillen, 35 
metų. su viena akim nematan
ti. Vienas automobilių ją pri
trenkė. 

Paimta nelaimingoji Šven
tojo l>ernardo ligoninėn, Sa r 
giai pagysiauti, nes įlaužtos 

Madridas. Ispanija, 
- - ('m paskelbta karės padė
tis, kuomet užvakar buvo pa
kilusios baisiausios riaušės del 
netinkamo padalinimo duonos 
gyventojams. 

Riaušių metu plėšta kaip 
kiautinės, lai}) privatiniai 
j» - n i a i . 

7 

APKRAUSTYTAS SVAIGA
LŲ SANDELIS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PASARGA BONŲ PARDA 
VINĖTOJAMS. 

galvos smegenys. 

NEREIKIA KABINĖTIES 
AN VEŽIMŲ GATVĖSE. 

Septynerių metų Jane Bro-
snihan, 1138 Kast 63 gat., \įt-
sikabino ant pia>važiuo.į.nia io 
vežimo, neatsižvelgdama, kad 
vežimas smarkiai važiuoja ir 
paskui aną važiuoja kitas. 

Jane pavažiavus nušoko ir, 
bėgdama prie Šaligatvio, pa
puolė po kito vežimo ratais. 

Pusgyvė pristatyta į namus 
ir tuojaus mirė. 

Nakties metu svaigalų san
deliu, o()24 AVest Roosevelt rd., 
įsikraustė vagiliai ir iŠne.V 
$3,000 vertės parinktmian«ios 
degtinės. 

Aplinkiniai vaikai matę vė
lokai vakare p ra važiuojant-
sunkų automobilį su «lėžėmis, 
kuriose, turbūt, buvo sukrauti 
buteliai su dcsrtiiie. 

MIRĖ NUO SVAIGALŲ. 

VIENAS UŽMUŠTAS, KI
TAS MIRŠTA. 

•ir? Du žmogų važiavo dideliu 
automobiliu, priklausą v*iu 
kompanijai Indiana Scrap 
Iron. 

Ties Jackson ir 19 ave. Ga-
rv, automobiliui užvažiavus 
ant geležinkelio bėgių, staiga 
ant jo atūžė traukinis. 

Automobiliaus šoferis Broi> 
yant žuvo vietoje. Kitas žmo
gus taip pažeistas, kad mirš
ta paimtas ligoninėn. 

Automobilius sumaltas. 

Slierman viešbutyj staiga 
mirė Orville K. Goree iš Xe\v 
Yorko, keliaujantis auditorius. 

Mirė jis nuo svaigalų, kurių 
pirm poros dienų, kaip sakė
si, buvo gėręs. Prieš mirsant 
apako. Apakęs į savo kambarį 
šaukėsi gydytojo. Nuėjęs gy
dytojas nieko jam negalėjo pa
gelbėti. 

TRUPUTĮ ATPINGA SVIES 
TAS IR KIAUŠINIAI. 

Visi bonų pardavinėtojai, 
kurie esate pardavę Brighton 
Parke, o pinigus pridavę kitų 
kolonijų stotims, dabar turit 
gautus bonus , pristatyti 
pirkėjams į namus, arba 
Brighton Parko sto-
tin, ne s daugelis pirkėjų at
sišaukia musų stotin ir neži
no kur gauti boną. Visi bonų 
pardavinėtojai turi atkreipti j 
tai dome, ir greitu laiku iš
pildyti tą, kas augšėiau pasa
kota. 

J. K. Encheris, 
L. L. P. Br. Parko 

stoties rast. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

• 

L. L. paskolos bonų komi
tetas laikys susirinkimą šian-
die, t. y. panedėlio vakareC 
gegužės 23 d . S valandą Die
vo Apveizdos parapijos • mo
kyklos kambaryj (Pnior. Ave. 
ir J Stos gatvės). , 

Visi bonų pardavinėtojai, 
katries tikta: toii knygeles, bu 
tinai turi susirinkti į šį susi
rinkimą, nes labai daug yra 
svarbia dalvku svarstvmui. 

Kviečia valdyba J. G. 

I š BRIDGEPORTO. 

Angliškoji spauda praneša, 
jog po truputį ima atpigti 
sviestas ir kiaušiniai. 

Kai-kuriose krautuvėse ga-

A. PCTRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

E uROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R U L ' Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago Illinois 

TCLCPHONE BOULEVARD 6 1 1 

Dirmavonė. 
(Žiūrėk " D r - g o " N. 121) 

Antrą valandą* po pietų su
bruzdo Bridgeporto gyvento-
jai. Kaip jauni, taip seni, iš 
visų pusių, traukė į Šv. Jur
gio parap. mokyklą. Visi be
veik mokvklos kambariai bu-
vo pilni vaikuėių, kurie ren
gėsi prie tos iškilmės. Kiek
vienas kambarys iš>odė kaip 
gėlių daržas, nes kiek
vienas, stengėsi kopuiklausiai 
pasipuošti. 

Atėjus paskirtam laikui vi
si sustojo į eile ir graži prece
sija pradėjo eiti iš mokyk-
los Auburn gatve aplink kle
boniją. Prie klebonijos proce
sija sustojo laukdama išeinant 
J . M. arkivyskupo. Procesijos 

Konstantinopolis, geg. 22. — tvarka buvo tokia: 
Yra žinių, kad prancūzai grei Pirmiausia nešė krežių. Pa
tu laiku spleisią Turkijos pro- skui ėjo Marijos Kūdikių dr-
vinciją Ciliclją ir savo spėkas lė, aštunto ir septinto sky-
sutrauksią Sirijon, prieš pa jriaus jnergaitės, baltuose ru-
kylančius arabus. Ibuose su gyvų gėlių vainike-

Įima gauti cukraus po U2 cen
tu svarui. Bet vienam ir tam 
pačiam žmogui duodama tik 
vienas svaras. 

Kitose krautuvėse posenovei 
imamos augštos kainos. 

P R A N C Ū Z A I A P L E I S I Ą 

CILICIJA. , 

Jiems jvarbiau yra Sirija, 

liais ant galvų. Paskui vaiku
čiui ir mergaitės skaičiuje a-
pie 500. Visa procesija' darė 
didelį įspūdį. 

Prie galo eilės buvo tam tv-
čia papuoštos dvidešimtis aš
tuonios mergaitės. Jų rūbai 
buvo gelsvos spalvos šilko. 
Pirmutinės nešė' žalius vaini
kus, supindamos viena kitai 
rankas, o kitos nešė lelijų bu
kietus. Tas ir-gi darė nepa
prastą įspudį. Daugelis žmo
nių atsidusę ta rė : " O , koks tai 
puikumas, kas galėjo manyti, 
kad taip bus parengta, taip 
puikiai pr i ruošta / r Tas būrys 
mergaičių ėjo pirm arkivys
kupo. Tai darbas buvo didžiai 
gerbiamų ir mylimų mokyklos 
mokytojų, seserų Nazaretie-
čių. Jos taip priruošė vaiku
čius, kad mums butų garbė, 
kad j r vapi tuo reginiu gerė-
tumės. Seserims priklauso pa
dėka už jų nenuilstantį pasi
darbavimą. 

Inėjus bažnyčion abipusiai 
vidurinio tako sustojo mergai
tės, suėmė viena kitai v rankas 
ir padarė gyvą gėlių tvorą 
iki praėjo J . M. arkivyskupas 
su visa asista. 

Po to visi užėmė vietas, pa
ženklintas suoluose.Pats bažny 
čios vidurys išrodė it gyvas 
rožių daržas. Priruošti prie 
Dirmavonės Sakramento turė
jo vietą suoluose bažnyčios vi
duryje, o šalę jų buvo kūmai. 

Dirmavonės tvarka; 
Jo, Malonybė arkivyskupas 

užėmė* vietą sakykloje, iš ku
rios pasakė anglų kalba gra
žų pamokslą, ypatingai tiems, 
kurie didelę atsakomybę ant 
savęs turėjo imti tapant Dir
mavonės Sakramento tėvais. 

Paskui, apsirengęs J o Ma
lonybė arkivyskupas liturgiš 
kais rūbais, su infula ir paduo
tu pastoralių ženklu, asistuo
jant kun. Alex. Skrypkai, 
kaipo diakonui, ir kini. Jg. 

jAlbavičiui, kaipo subdiakonui, 
pradėjo teikti Dirmavonės Sa 
kramentą. Tvarka buvo graži. 
Viduriniu bažnvčios taku visi 

w 

ėjo darnia voties, o grįžo šoni
niais takais. Dirmavonė užė
mė tik vienų valandą ir pusę. 
Tas parodo kaip viskas buvo 
gerai sutvarkyta ir gerai pri-
siru. Šta. Apie nubuodumą ii j 
nuovargį,'kaip paprastai būva 
tokiose iškilmėse, nė kalbos. 
Nors arkivyskupas, sužinojęs 
tokį skaičių, susirinkusių 
Dirmavoties, išanksto pranešė 
busimąjį nuovargį, bet to nuo
vargio niekas nejautė. 

Už pavykintą tos iškilmės 
ir visą tvarką turime būti dė
kingi gerb. kun. M. L. K ru
sui. Stoka žodžių, kad išreikšti 
prigulinčią jam pagarbą* Tą 
dieną gražiai pasidarbavo ir 
parapijos komitetai. 

"Kankl ių" choras, po vado
vyste p. Janušausko, gražiau
sia atliko savo užduotį. 

Musų parapija yra daugiau 
kaip pavyzdis kitoms parapi
joms. Žvaigždutė. 

; , _ 

tė, Šv. Jurgio par. mokyklos 
mokinė. 

Trečiu atveju gerb. kalbė 
tojas kalbėjo apie L. L. Pas
kolą. Plačiai išaiškino jos rei
kalą ir tt. Bet bonų tą vaka
rą mažai parduota. Bridge-
port e yra taip: 4tada jaučia
ma, kad prakalbos arba prog
rama baigiasi,tai n et durys 
svetainės braška kaip verčiasi J 
žmonės'laukan. Palieka tik tie, 
kurie ir aukas duoda' ir bonus 
perka. 

Žemiau paduodu sąrašą au
kotojų į Tautos Fondą ir kiek 
kas aukojo. 

J . Puplešis 5 dol. 
J . Juškevičia 2 d., Švelniu-

kė, 1.50. 
Po l.Ofr: 
8. Šiuris, P. Antanavičių; 

G. Banza, A. Doveika, P. Cri-
tėnas, J . Pabijonas, A. Jovai
šas, P. Mureika, A. Mikšionis, 
J . Ramanauskas, J, Paliulis, 
J . Staskonis, P. Anžulas, P. 
Jalapugas, J . Baubkus, U. 
Kreitikienė, P. Gaška, U. Gai
lioms, V. Damijonaitis, O. 
Burnaitis, D. Burnaitienė, J . 
Sekojus, K. Milašius, P. Ja-
kubaitis, L, Raudaitis, S. Ru
gys, E. Vidmantienė G. Stasi-
lionis, V. Darnijanaitis,, O. 
Vaitkienė, P. Gedvilienė, O. 
Švelniukė, M. Juškaitė, O. 
K ved era i tė, J . Janulis, O. Var-
činkienė, M. Kraučiunas, J . 
Žakas, M. Vainauskienė, P. 
Dubinskienė, P. Kibartas, O. 
Staskonis, B. Stadomskienė, 
P. Bagdonas, J . Bau knis, D. 
Slėnis, K. Naudolai tis, K. Že
brauskienė, J . Dimšas, J . Pet-" 
kus, P. Norušas, P. Lazdaus-
kas, P. Baublys, A. Rokas, J . 
Mikšys, V. Mielinis, B. Pocius, 
A. Andrešiunas, A. Subis, A. 

C 4 • V • i n sius. 
Smulkiais sumes ta . . . . 7.41 
Prie įžangos įplaukė . .30.-00 
Tautoj Fondui pasiųsta 

$108.41 
A. B. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
i)r. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio ' ' 
9-ju No. 7 išleistu už-gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysnar Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties . 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kai]) iliustracijos. 
Nė• gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
karna neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

. Kai-kurios iliustracijos vaizdupja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

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

*VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted S t. v . Chicago, III. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGA 

Telephone: Tards 6492 

Dešimts moterų, prie sortavi-
mo regsų ir paperos. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus, gatavas prie 
darbo. 

Birk Mill Supply Co. 
2100 So. Morgan St. 

Pantry mergaites | 6 0 monesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISOPf HOTEL 
28 South Clark Str. 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pest ingai prižiū
riu l igone ir kūdi
ki la ike ligos. 

IŠ WEST SIDĖS. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotis, i r Tautos Fondo 32 sk. 
įrengė prakalbas geg»9 d. Šv. 
Jurgio par. svet. 

Prakalbas atidarė p. P. Bal
tutis. "Kankl ių" choras, po 
vadovyste p. B. Janušausko, 
atgiedojo Lietuvos himną ir 
p a d a i n a v o kgjetę , d a i n e l i ų . 

Po to eiles "Liuosybė" gra
žiai padeklemavo J . Jablons-
kaitis, Šv. Jurgio par. mok. 
mokinis. Paskui pasirodė ant 
estrados gerb. svečias kun. 
Mironai ir dviem atvejais pa
pasakojo daug žinių iš tėvy
nės, Lietuvos. 

Pertraukoje "Paskutinė ko-

Gegužės 10 d., š. mi., pp. A. 
Dūda ir J . Mikaliunas, žinomi 
West Sidėj darbuotojai, aplei
do Chicagą ir iškeliavo savo 
Uiangion tėvynėn Lietuvon. 
Abu jaunikaičiu priklausė prie 
L. V. 24 kuopos ir visą laiką 
nenuilstančiai darbavosi. 

Todėl, išvažiuojantiems L. 
V. 24 kuopa ir Aušros Vartų 
parapijos choras gegužės 5 d. 
buvo įrengę išleistuvių vaka 
rą. Buvo tai šeimininis vaka
rėlis, kuriame atsisveikino 
draugai su savo išvažiuojan
čiais draugais, nuoširdžiai 
linkėdami laimingai sugryžti 
savo gimtiniu kraštan ir dirb
ti savo tėvynėj, nepriklauso
moj Lietuvoj. 

Pasiges pp. A. Dūdos ir J . 
Mikaliuno netik \Vesi Sidė> 
jaunimas, Jbet ir pašelpinės 
draugijos, nes jiedu čia būda
mi visur ventė, visur darba
vosi. 

Visiems buvo gaila persis
kirti su savo ištikimais drau
gais, bet atsiminus, kad. jiedu 
važiuoja į tėvynę, vėl linksma 
darėsi, širdis džiaugėsi, kuo
met reikėjo atsisveikinti, sa
kyti sudiev! Sudiev jums, my
limi draugai! Susitiksime lais
voje tėvynėje, jeigu šalta mir
tis neperskirs,. 

Gryžkite tėvynėn, pasveikin-
k i t m o t i n ą . L i e t u v ę . . P a s v e i k i n -
kif daug iškentėjusią, bet 
šiandie jau laisvą! Sudiev! 

J. 

Prie I»aundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis . Geros valandos At
sišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South "Clark Str. 

Indų Plovėjai $45.00 kambaris ir 
Hurdas Atsišaukite. 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

— M I I - + . — III , . • Į • — , . ! • — I i - I II 

Chambermaids $45.00 j menėsf, 
kambaris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark S t r . . 

REIKALINGOS. 
Mcrpinos, ir moteris $20.00 savai

tėj, švariam fabrike, lengvas darbas. 
Horwich Vitkin Cb. 

/ 2301 So. Paul ina Str. 

Jaunas Vyras. Suvirs 18 metų a n y 
žiau.s del lengvaus fobriko darbo; 
mokest is 40c. į valanda mokinan-
ties labai gerą, proga geram žmogui. ] 

Wikler & Company 
1038 Crosby Str. 

3255 So. Hals ted St.. Chicago, m . 

Resld. 933 So. Ashland Blv. Chicago. « 
Telefonas Harniarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
SpecljalistaA Moterišku, Vyrišku 
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 So. Hals ted St., Chicago 
Telefonas Drover 9893 

V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. NedėUomis 10—13 d. 

J. P. WAHCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 8. WOOD STKKET 

726 \Y. 18tl> S T K E b T 
CHICAGO. 

i McKinley 4320 

REIKALINGOS 
Merginos prie lengvaus fabriko £ar« 
bo. 

Improvcd Crown And Seal Co. 
1750 N. Tripp Ave. 

Parsiduoda Groserne pigiai Lietu
viu apgyventoj vietoj priežastį par
davimo patirsit ant vietos 

G. Jakuhauskis 
3443 Auburn Ave. 

Visai pigiai parsiduoda krautuvė 
muzikos, mokykk»s reikmenų, žaislų 
vaikams ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos . 
Priežastis, savininkas išvažiuoja j 
Lietuva. 
10808 Mk-higan Ave. Chicago, DL 

Parsiduoda labai parankioj vietoj 
krautuve (šal ta koše, lengvi gierimai 
ir knyginas ) po No. 1817 S. Union 
Ave. Chicago, 111. Tinkamiausia vieta 
Lietuvėms katal ikams nes krautuvė 
priešais Dievo Apveizdos svetainė ir 
mokykla. Kreipkitės pas 

A Srnlginskas 
715 W. 19th Plaoe 2 Floor rear 

DR. S . NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vtot« 
3252 So. Hals ted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
THefooaa Tardą * M 1 

ĮDr. M. Stupnicki 
• • s 
t 
: 

3107 So. Morg&a otreet 
CHICAGO, ELLnrOIS 

Telefonas Yarda 50*8 
• a l s n d o s : - - 8 lkl 11 15 ryto; 
t po plotų lkl 8 vak. Nadeito
mis nuo 6 iki 8 vai. vakar*. 

I 

S — — — 
I 

Parsiduoda Buėerne ir Grocerne 
lietuvių apgyventoj vietoj , biznis yra 
gerai išdirbtas per daug metų, turi 
būti greitais parduoti nes savininkas 
eina j kita biznj, bus parduota už 
teisinga pasiulyjima. 

4555 So. Paul ina St. 

RED. ATSAKAI. 

va > » 

Svečiui (West Sidėje, Chica-
goje) Arpie p-lės Piiipavi^iutės 
mokinii} vakarą indėjome pir
miau prisiųstą kito mųs ko-| 

deklemavo p-lė O. Gečai- i respondento. 4 

TURIU PARDUOTI MODERNIŠKUS 
R A K A N D U S , — 

Parlos setą, Dining-room setą, plie
ninė lova, Divonas, Plaer P ianas Vi-
ctorola, Phonogafas , Kamoda, libra-
ry i ta las grindinė lampa, fixture ir 
tt. v iskas parsiduos labai pigiai. 

2106 So. 56 Ave. Cicero, 111. 

! DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po n u m. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo j 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 I 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

P a r s i d i 
s i š a u k l t e 
na. 

t ioda 
a p i e 

4315 

m ū r i n i s 
5 :30 

So. 

v a i . 
n a m a s 6 x 4 
k i e k v i e n o 

Lincoln. 

a t -
d i ė -

ANT RANDOS 
Maža farma 3 akrų, namas, v ištoms 

gardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. 

\Villiam Andruli 
104 Ijawn<lale Ave. 

RŪMAI ANT RANDOS. 
Del pavienių žmonių, arba po du 

Šviesus, geri, ant 2 floro, įėj imas iš 
fronto. Yra vanos, telefnai ir kiti j -
taisymai. 

708 W. 21 P lacc (J . K;> 

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

K a m p . 49 Cotut 
Ree. 122» W. 4» Avenne 

Telefonas Cicero S6SC 
Ofiso Cicero 4» 

R M . R A M K Ii lETUVIŠKAI 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 6S»0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Tards 4681 

k 
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