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Carranza Nugalabintas
Jj Nužudė gen. Herrero 

Karei v hhV

Herrero buvo vienas iš paly 
dovų Carranzai

NUKAUTAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS.

CARRANZA NUŽUDYTAS 
MIEGANTIS.

Carranza nugalabino vienas iš 
jo palydovu.

Su juo žuvo 8 palydovai

REIMSO KARDINOLAS 
RAGINA PASIMELS- 

.30.

RUSŲ LAIKRAŠČIAI NETU- 
\ RI PASKELBIMŲ.

BRUSILOVAS PAKYLA RU- 
SIJOJE.

Tik bolševiku žurnalams leis
tini skelbimai.

Jis su bolševikų kariuomene 
įveikia lenkus.

s

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL V. No. 123

Washington. geg. 23.—Mek
sikos prezidentas Vrnustinno 
Carranza. kuris fu buriu savo 
šalininkų buvo pabėgęs nuo re 
voliucijonierių, sulig gautų čia 
oficialių žinių, buvo negnla- 
bintns Tlarenlatongoj, šali
mais Pueblo kalnų.

Bendrai su juo nugnlabin- 
* la ir keli jo šalininkai-paly- 

domi. Bei didžiuma anų išli-* 
kn sveiki ir paimti Meksikos 
austinėn.

Tas įvyko praeito ketvirta 
(įionio ryte ir tai tuo metu, 
kuomet arti nebuvo jokių re- 

- voUneijonierių.
Kuomet uostinėje apie tai 

gauta žinių, tuojau* pasiųsta 
traukinis arčiau atsitikimo 
vietos ir parvežta sostinėj! bu
vusio prezidento lavonas.

Kas nužudė Carranzų,

Carranzos nenužudė n’voliu- 
eijonieriai. kaip to buvo tikė- 

• tąsi. Bet. sakoma, tų atliko 
gen. Rudolfo Herrero, vienas 
iš jo slilininkų, kurs su savi
mi t tiri'j o neskaitlingų linrį ka
reivių.

Sakoma, jog gen. Herrero 
kareiviai išpašalų buvo už-» 
siundinti prieš Carranzos būrį. 
Tarpo kitų auka krito ir Car- 
TnnzM.

Gen. Obregon iš Meksikos 
sostinės į Tlaxrnhitongo pa
siuntė komitetų ant vietos iš

Merico City. geg. £4. — Re- 
į voliucijonierių valdžia pain
formuota apie nuotikius, kaip 
nužudytas Carranza. t

J j ir kitus nužudė gen. Hor- 
rem kareiviai. Pats gen. Her
rero su savo kareivių buriu 
prigulėjo gen. .Mnriel spė
koms. Aito* spėkos saugojo 
buvusį prezidentų.

Kuomet Carranza gegužės 
2t) d. su savo 44i palydovų, bu
vusių augšteanių valdininkų, iš 
kalnų pasieki sodybų Tlax<*a- 
lantongo, tenai atrado gen. 
lltrroiv su gavo buriu-

Gen. Herrero Carranzos 
partijai pagamino nakvynę iš
reiškęs ištikimybę. Visos* par
tijos žmonės sumigo namu
kuose. nes nepramatytas jm 
rojus. '

Ana rytojaus anksti stai
ga nugirsta šaudymui. Tai 
gen. Herrero liepiami karei
viai buvo užpuolę miegantį 
Carranzų. Aito kaikurie paly 
dorai pašoko jį 
ir tie žuvo.

Po nužudymo 
gen. Herrero su 
tindumč į kalnus.

Revoliucijonierių 
įsakyta sukuti Herrorų ir jo 
šalininkus ir nubausti mirtimi.

Gen. Herrero. sakoma, nt- 
silvginęii fo Carranza, nes ne
senai Carranzos įsakmu buvo 
nugalabintas Herrero tėvas.

gelliėti. Bet

(!arranzoF. 
savo buriu

valdžios

tirti, kaip nugalabintos buvęs kyla nieko bloga nedaryti Cnr 
prezidentas ir kų prisieina už rantai jį sugavus.

Bet ('armnzn viena rvvnlin. 
cijonierių valdžios pnsiųlvmns 
Imvo atmetęs. Turbut, norėjo 
garbingai žūti, nr pasitikėjo 
sav0 menkomis spėkomia. 

Herrero buvo jo priešininkas.

Geu. Herrero, kuris vado
vavo ueskaitlingnm kuriui ka
iri vių prie Carninzos sargy
bom, Imvo «u*na« Carranzos 

•priešininluu.
Herrero dar senino buvo 

pfclulęii 
dilų. Bet paskui Carranza 
jam dovanojo jo tų prasižen
gimų ir po to Herrero prisi
gretino ir inėjo C'arranzos ša
lininkų tnrpan.

tisą* 
ištikimus. Bet tnomi buvo tik 
apsimetęs. Nes kritiškoje val
andoje ps’f- {inkilo prieš savo 
viršininkų ir padarė jam galų.

Vadai nepatenkinti.

tai knltinti
Komitetas ineiaa du augš- 

tesnėn rangos kaiftiinku ir du 
žymesniuoju advokatu.

Gen. Obregon, kaip praneša
ma, lobai npgoilįs rfiižudyinų 
Carrunzo*. Bet pažymįs, jog 
tni iw‘ jo ir ne revoliucijoni«*- 
rių kaltė.

Kelis kortus, sako grn. O- 
btvgtm. Ca.*nuuuii buvo po- 
siųlyta pasiduoti ir buvo gva- 
rantuojnma jo gyvybei a|>sau- 
gn. Buvo jom posiųiyta pu- 
*><iuoti ir liuosai kur tik ii- 
nori iškeliauti.

rcvoliurijmuerių ka
riuomenės vadam* buvo įso-

IClbTTA 01 ĮIMTI VIII 1 
ivnni k a uuiHl" VILIJAI

______'-i________

EI Paso. Tex, geg. 24.—
Chihuabun valstijos raidžia 
paskelbė ĮOOJMK) pesų (apie 
ŠTiO.OOO) dovn nų-.jil suėmimų 
žinoma V Ūlos.

Vilių sugauti {atskiria 2,(MMi
Vyriausieji revoliiirijonierlų 

vadai ta žmogžudyste lahai ne 
patenkinti. Kaip gen. Obregon,

■ag;

Reims, Prancūzija, geg. 24. 
— Visose Reims nrkivyskupi- 

■ jos bažiitviosv vakar skili t v 
j ta kardinolo Lukon. Reimso 
Į Arkivyskupo gnnytojinis laiš
kas. kuriuo paraginti tikin
tieji gegužės 30 dienų pasi
melsti už nukautus kareivius 
buvusioje karėje.

Kardinolas pareiškia, jog 
tų dienų išpuola Vainikų die
na. kuri iškilmingai pamini
ma Suv. Valstijose, 
praucuznins pravartu 
čių dienų susivienyti 
maldomis už žuvusius
merika, kurios daug sūnų pa
guldė galvas už Prancūzijos 
laisvę.

Todėl 
tų ]M1- 

savo 
su A-

PALAIMINTAS OLIVER 
PLUNKET, ARKI

VYSKUPAS.
t--------------

Rymas, geg. 24. — Av. Petro 
bazilikoj vakar įvyko dar vie
nos nvjjupru-lo.- iškilmės. Prie 
Bažnyčion palaimintųjų
eilės priskirtas pirmasis airis 
Annagiio Arkivyskupas Oliver 
Plunkei, kurį liepos 1, 1681 
metais, anglai nužudė.

Apeigose dalyvavo daug 
dvasiškijos. Buvo dnug pasau
linių* žmonių iš Airijos ir A- 
menkos.

Airių kolegijos Ryme rek
torių*. pralota* Hagan. ftven- 
tųjam Tėvui indavė palaimin
tojo Arkivyskupo jmlaikns 
(kaulus).

Londonas, geg. 22.— Rusų 
laikraščiam- Rusijoje yra už
guitu dėti j .-UVo sKlItls kokljls 

I nors paskelbimus (apgarsini
mus). Tų yra itždniudusi-lMil- 
ševikų valdžia, anot apturi* ų 
čia žinių iš Rusijos.

Tiktai vieniem* bolševiki- 
' niams žurnalam* leistina dėti 
]ia*kelhimus, >akoma praneši
me iš Rusijo*.

Be to, privatiniai žmonės 
negali leisti laikraščių irslnp-! 
tos ujmusttivės baisiai perse-1 
kiojamos.

Maskvoje leidžiamas centro- j 
lio sovietų komiteto organas 
Izviestija skaito 2 milijonu ė- 
mėjų. Gi komunistų partijos 
vyriu tįsia* organas I’ravda tu
rįs apie 100,(NM> ėmėjų.

Rusijoje trūksta laikrašti
nės poperos. Bet liolšpvikai 
jioperos turi. Jų kasdien 
spatizdiniuni agi tavi jiniai la
peliai vėžiniai* vežami. La- | 
pelini spauzdinaųii įvairinu- j 
siomi* knlliotnis ir pariunčia- 
mi i įvairia- šalis.

Lenkų Fronte Bolševikai 
Pažangiuoja

LAUKDAMI DUONOS GRO
JA. (UKJAROMIS.

Rusi- 
Bm- 

vnuju 
prieš

LENKAI STUMIAMI
ATGAL

BOLŠEVIKAMS TEKO 
>TYVTVn T. * Yvre-v .• <?

n p
Paryžius, geg. 23. — Iš b>n- 

kijos pareina žinių, kad 
joje {uikyla žinomas gva. 
siluv. kiii> šiandie vado 
bolševikų kariuomenei
li nkus ir pa.*» iniosims varu o- 
žio ragą n.

Iš Maskvos kol-kns nėra 
Į-ntvirtiiiančių žiu. j. kad Ih»1- 
šcvikų valdžia savo armijas bu 
tų pavedusi gabiųjam Btu-’ 

įsilovui.
i Bet jei lxilš?vikai lenku* 
jhnškiiia, reikia manyti, kadi 
| iKilševikams v.ujo'mijn stipri 
.ranka ir dar stipresnis protas.

Seniau yra laivę žinių, kad 
jgen. Brusilov vadovauja bol
ševikų armijai Persijos šone. 
Gi dtiliar sakoma, kad jis vei
kia lenkų fronte.

Jei taip, tai liolševikai ar 
tik nebus atsisakę būt nžsi- 
daię savam partijos lukšte.

Brusilov yra karės genijus. 
Ir matyt, jis pakils Rusijoje. 
Ni.-f apie jj susispies visi tie., 

sulaukt; jkatrie dar nenori 
Kurijai pragaišties.

VESULA MINNESOTOJ 
NEBRASKOJ.

IR

Matyt, veikiai jie 
Kijevo.

neteks ir

24. — IŠ 
telegrafu 
ofi rija lių

taip gen. Gonzales ir kiti skau 
džini nubara visus tuos, kat
rie nugalabino Carranzų.

Gen. Obregon tvirtina, tau! 
tai niekšiausias durbas atlik
ta ir padaryta baisi gėda Mek
sikai pasaulio akivaizdoje.

Tuo lohjnii gėdn, kad kuo
met Carranza buvo žudomas, 
tai Herrero kareiviai šaukę 
"lai gyvuoja Obregon!”

Reiškia, buk tas buvo vei
kiama Ohregono vardu.

rakeiias protestas.•
Paalikusieji gyvi iš Corran- 

zos palydovų, generolai ir ci
viliai. pasiuntė protestų Mek
sikos sostinėn gen. Gonzales 
vardu.

Jin protestavo prieš nužu
dymų i'arrauzos. Jie fiarciškš. 
knd gen. Herrero su savo ka
reiviais buvęs Hodvboj Tlazca- 
latongo. Jis davė Carranzai 
laikinų prieglaudų ir jį nužu
dė. —

Į protestų jiems buvo atsa
kyta, jog revoliucijonieriai ne
kalti. Ne« gen. Herrero buvo 
vienas iš jo palydovų.

Sulig žinių iš Meksikos, 
naujoji valdžia galvažudžio* 
patrauksianti teisman ir nu- 
hausianti.

l*nčiam 'Wa.<liinrtons nsj»er- 
daug nusistebėta tomi* žinio
mis. Nr* MckxjJtAj9 žudynės 
įprasta* daiktas. Tuo lahjauA. 
kad pats Carranza paliko į 
paskui save laba: licJnų at- Į 
mintį.

Madridas, geg. 24. — Čia vis 
dar nėra reikalingos tvai*kos 
su padalinimu duonos Žmo
nėms. Ties duonos sandeliais 
daugelis žmonių išlaukia ]m> 
adiolikų valandų.. Tokių ilgų 
I u keriu rimų c melu pakyla 
daug suiručių. Kaikurie žmo
nės parima su savimi gitaras 
ir groja Iii ūkdami kepuiuKo 
duonos.

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.)

Minneapolis. geg. 24. — Bai- 
sirvūiįula vardu tornado pa
nele (Talis valstijų Mfni'csota 
ir Nebrnstai. Žuvo vienas vai
kas. Daug žmonių sužeista. 
Padaryta dideli matcrijoliai 
nuostoliai.
Vėsulai. kaip paprastai, džiū

gavo didelis lietus.

Copenhagen, geg. 24. — Iš 
Stnrkholmo pranešta, jog ru
sų-vokiečių prckylm prasidė
sianti gegužes 29 dienų, lies 
ligi to* dienos rusai depozi 
luošių reikalaujamų kiekybę 
auk***. Im- ko vokiečiai laive 
atsisakę atnaujinti prekybų.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyn*ht.

Londonas, gvg. 24. — Kuo
met bolševikų kariuomenė jrn- 
ėmė Kaspijos jūrės uostų En 
želk jiems teko ir visas 1 
geli. |h*nikino laivynas, kurin . 
inrinn 6 karės laivai (akrai- J 
duetini) ir S tnin.-|M>rtai.

Bolševikams tekę daug ka- ' 
rėš medžiagos, priklausančios - 
gen. l)«nikino armijai Knukn- J 
ze.

Sulig naujausių žinių 
Maskvos, lenkų fronte bolše
vikų kariuomenė nenerfrnukin 
savo puolimo prieš lenku* ir 
visur pažangiuoju.

Molodečno ruožte, šiaurry- 
tuosc mm Vilniaus. {Miimta 
danginu sodžių.

Bolševikai atsidūrę jan arti 
Borisovo. Ra lt gud i jo j. .Sako, 
jų lakūnai ten pasekmingai ■ 
lnMiibardavę lenkų pozicijas.

Aplink Kijevu sekų* žvalgų ? 
veikimas.

-------------------------------- < 

tįstais. l»et. innlyt, lenkai iš ten , 
jnu Ihis išmušti.

Iš Varšavns dejiešoje pri^ 
{įsipilama k-nknnis nepavyki- 
niai. Bet pareiškiama, kad į 
24 valandas ties Berezina len
kai atmušė net devyni* Imlšc- 
vigų užpuolimus.

ą En- i 
buvęs iLondonas, geg.

Maskvos lievieliu 
šeštadienj paskelbto 
žinių, kad ls»lševitaj armijos 
pnžnngiuojn rišu elnkų-ukrai-Į
nų frontu. Ypae lenkai bai-j 
šiai šutinami šiaurinėj fronto 

■dalyj. Tenai ir lietuviams v- 
'ra pnvojaiiF.

Mušim prasidėję ir aplink 
[Kijevu. Ištikai visur mėgina 
parodyti savo stiprvlię. Bet 
niekur neatlaiko prieš Imlševi- 
kų spėkas. Visur jie priverčia
mi atsimesti atgal.

Molodečno ruožto po žiau
raus mūšio bolševikai jiersi- 
metė jht ujh; Cernrea įveikę 
lenkus. Dešiniųjani iijh'f Be- 
rezinos šone jie {tošinė kelis 

Ismlžius. Ten knikuriose vieto- 
;se nepaprastai atkakliai kau
tasi. - ,

Borisovo apylinkėse, šiatir- 
rytuose nuo Minsko, lsilševikų 
kariuomenė pakėlė nnujų {mo
linių ir varosi pirmyn. .

Be to, bolševikų kariuoim 
nė vniosi nnt Švenčionių, mi
gi ii ant Vilniaus.

Nors lsil.ševikų ofieijaliuose 
pranešimuose neminimas Dvi-

Perspėti Kietųjų Anglių Kasy 
klų Darbininkai

•* / w 4

1*1*3 FUHKV YOUg
BO*< V* E AUS MUS 3HOC5 OVT 

SO QU(CKuX. MN F8ANKIE HA5 
e e e m v«a«in6 iHr 3A«e pair.
or -SMoes fo< -r m e uast two 

XCAft3 AHO TH€«e3 rtAROLV

NEKUOMET TAIP NĖRA.
—Stebėtum* daiktas, kad tamstos vaikas taip greitai 

nudėvėjo savo ėeverykus. štai mano Pranukas tokiu* pat če 
verykus dėvi jau antri metai ir tai dar nelengva ant jų pa 
stebėti paonurti jbrėJamai.

neturidarbai anglokasyklose 
Imt |s rt raukiami.

Pjczidentas pareiškia, luid 
Įsako nestreikuoti; nustatys ųužmok<*sties atmaina, kokia 

bus komisijos įvykinta, skai
tysis fu lialandžio 1 diena, 

i kuomet yra pasibaigęs sonnsi* 
darbininkų mi ojteratoriais fu- 

I tnrinuiF.
Prezidento rnšlų su 

pėjimn paskclliė Darbo 
! torius WiJson.

PREZIDENTAS PERSPĖJA 
ANGLEKASIUS.

užmokestį.

Washingt<Hi. geg. 24. — Pre
zidentus \VilsonnF {•••acitų še
štadienį |M«rs|M«jn kietųjų •»,. 
glių taisyklų operatorius ir 
{lačms angli-kaFius. knd kasy
klose nebūtų pakeltas sic-' 
kas ypm* šiam kritiškam lai
kotarpy j.

PrvzideiihiM tiems ir kitiems 
raštu pranešė, kad jei jie |»er 
|wiMn:uoju du mėnesiu 
nu Intybas nesusitaikė 
turi vilties susitaikinti 
kesties klausime, tni

vėzdo-1 
ir ne- j 
užims : 
tasai Į 

klausima* išrišti turi Imi pa - į 
vestas jo, prezidento. puški r- i 
tai komisijai. Ir tuo metu, 
kaip ilgai komisija darbuosis.

j>ers-
srkn5J

Berlynas. geg. 24. Vokie-
tijos prezidentas Elw«rt pns- 1 
kcllito prokleniocija panniki* ■ 
no karės padėlį Berlyne ir ki- 1 
tose šalie* vietose, išėniti# op- i 
skrietus Dunsrldorff, Rylų* | 
Prusijų. Silezijų ir Sak.’t’iujo* | 
{irovincijų.

SUSIRGO JAPONIJOS 
IMPERATORIUS.

Jo vieta uži-.ia sosto įpėdinis,

Tokyo, geg. 24. Susirgo 
inųM*rntorius taip, knd gj’«ly- 
lojų imt arimu iis vrn priver
stas nenpribuotaiu laiku1 per
traukti savo įvairia* ofirijnlva 
priedermes.

Iiii{H*raturiaus vielų šiandie 
užima sosto įpėdinis. Jia at
lieka visus ofieiinliuF reika
lus.

Imperatorius apleido sėst:- 
nę -u tikslu ramiau atsilsėti.

i Svetinių viešpatijų pinigų ver-' 
'te nuūnaiit nemažiau $23.000 gi-

22 d. buvo tokia sulig Mcr- 
rliaiits l^mt \ Trust Co.:

Anglijo* Mcrlmgų rA'nrul
Lietuviu 100 auksinų 2.40
Vokietijas 100 markių 2.40
Lcnkijo* 100 markių JH»
l*mncuuju« ui J tiolirr) 13 fr. 50 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 64

IltalijdF už 1 dnl. IR 1. 60
, ■ - —

GEGUŽES 24, 1920.

Chicago. — šiandie gražus 
••ras, bet gana vėsu; rytoj 
apmninukę, šilčiau ir gali Imt 
lietaus.
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t “DRAUGAS” t [Eta* kambriU) l**Kmi» ncUcldletUu*.
FIIKSVMEKATOS KAINA: 

CJHICAGOJ IR UMilENYJK:

Metama ............................... H.00
Fu.«cl Mvttj .............. S.4O 

guv. VA1AT.
Metama ...
Pu*rt Motų

rrenntnorata mok**! tlkalno. LaI- 
ka* akaltoal nuo u 1*1 raly m o dleoo* 
na nuo Nauju Metų. Norint permai
nyt: *dr«K* visad* reikia prlalų*U tr 

| naai*n adre***. Pinigai geriau*!* «!ų- 
l ____________ _ _ _ ______
I nay Orelor" arba įdedant pinigu* ]

f

•U Iftperknnt krMoje v cspi-MO "Mo-

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, Dl. 

Trlcfonat McKInlry 0114

Knights of Colum- 
bus.

Katalikų vyrų orgnnizncija 
vadinamu Kolumbo Vyčiais 
(Kjughts of Columbus) laimi 
pasižymėjo ir juidarė daug nau 
dos šiuo laiku. Ciu paminėsi
me porų mažmožių.

Apie ]wrų savaičių prieš 
[ Sekmines iš Si beri jos sugrįžo 

j Chicagų Janies A. Murray, 
kuris apsigyveno 919 So. Bi- 
shop str. Jis buvo su Ameri
kos kan-iviais Silterijoje, di
deliame sodžiuje vadinamune 
Spaskoje. Jis nebuvo kareivis, 
bet jis buvo Koluiulm Vyčių 
organizacijos pasiųstas patar
nauti kareiviams pristatyti

• jiems gyvunimų paluiksiniuan- 
b ėių mažmožių, kurių vyriaus • 
f ’>ė neduoda, būtent cigaretų, 
I saldainių, išperos laiškams ir

U t
Pereitais melais nei Spas- 

F kojv nei apielinkėje negalintu , 
, buvo guuti namo nei nusisam- 
. dyti nei pasistatydinti, nei net 
' budos įsitaisyti. Tuda Murray 

į- įgijo prekių vagonų ir jame į- 
i taisė savo sankrovėlę. •

Tat išėjo geriau negu trio- 
! boję, mes su savo šanki-.'n 
' Murruy važinėjo išilgai Silie- 

* rijos geležinkelio 3d0 mailių 
plote. Ir kareiviai ir vyriau
sybė labai dėkingi J. A. Mur-°, 
ray’ui už jo patarnavimų šal
čių štdije.

Pirui keleto dienų New Ūmi- ginijos 
ford’c, Muss. turėjo būti įteik
ta# Suv. Vai. Kongreso vardu 
iarbės Medaliu kunigui Jonui 
i. de Valios, bet vnkarykš nii 

prieš tų iškilmę kunigas mirė. 
Medalis kunigui tujai pripa
žintus dėl to, kini taip reiku- 
iavo 26-tos divizijos kumea- 

•»«««*,« «"*aI / *1 l**.ltaatoMto* £^wA*i »ui*«. Ari**
ward.>.

Kun. J. B. de \ alles buvo 
kareivių ka]H*liona-. laikomus 
Kolumbu Vyčių lėšomis, ne 
valdžius. Jij su kareiviais į 
Prancuzijų nukeliavo rudenije 
1917 m. Ten jij tarnavo 194 
pėstininkų pulke.

. Tuojaus pirmoje nuktije. kaip 
tik atvyko į mūšio linijas, nii- 
nėtasis pulkas gavo eiti į ko
vų. Iš kovos visas pulkas su- 

. grįžo sveikas, tik viena,, ka-

•i
t

f

^iriMmeinųsišConnietuuf.. 

to valstijos, liko lauke gulėti su-

Generolo Edwards’o rapor
te pasakyto, kad jiats genero
lus nuitė kunigų nešiojant su- 
žeisttmsius l>e paliovos ir pail
sta, kaip kartais iš kunigo ran
kų lrėgo kraujas, nes jos bu
vo vielų subadytos.

l’ž tuos ir panašius dalykus 
prancūzų karės viršininkai bu
vo suteikę kunigui Karės Kry
žių (Crois dc Guorre), Ame
rikoj kariuomenė jam buvo 
pripažinusi Ypatingo Patarna
vimo Kryžių (Distinguished 
Service Cross), o Kongresas 
pripažino Garbės Medalį. Bet 
Dievus pasišaukė savo tarnų 
ir, beabejonės, labiau jį pager
ia- negu butų galėję žmonės 
pagerbti.

Kolumbo Vyčiai Vainikų 
Dienoje jiadahjs Amorikos ka
reivių kapus Prancūzijoj Tų 
vyčių atstovas Edvard L. 
Henra jau jnidarė reikalingas 
sutartis. Vietomis mokyklų 
vaikai atneš gėlių puokštes jia- 
tlėti ant Amerikos kareivių 
kapų, vietomis luižnyčiose bus 
juinutldų už ^žuvusius karei
vius. Paryžiuje prie Botilvard 
dės Italicns, N. 13, yra Ko- 
lumlM) Vyčių informacijos biu
ras, judengvinantis kareivių 
giminėms atrasti kapus žuvu
sių karėje. Tas darbus gana 
nelengva-, nes yni daug kapi
nių įvairiose vielose ir reikia 
turėti daug gerai sutvarkytų 
užrašų, norint surasti ieškomų 
kapų.

Amerikos jūreivių yru ir 
Turkijoje. Admirolas Knapper 
valdo Suvienytų Valstijų lai
vynų Turpžemio juroje. Jūrei
viai turi daug ir gana sunkaus 
durbo, o jkj jo jauni vyrai no
rėtų pusilaėti, jiažaisti. Admi
rolus Kuapper pripažįstu, kad 
Knights of Columbus moka 
ęurengti linksniui sveikų ir 
padorių vietų bei priemonių 
žaislams. Delio jis užkvietė 
Kolumbo Vyčiu# atidaryti jų 
įstuigu.- Kon.sttiutino|H>lije 
(Turkijoje), Venecijoje (Itali
joje) ir Spulalo. Konstantino- 
po’.jv Kolumlio Vyčių įstaiga 
yra visai netoli garsios švent- 
rietės vadinamoj Hv. Sofija. 
Tai yru bažnyčia pastatyta 
pradžioje šešto šimtmečio, o 
paskui penkioliktame mnžije 
turkų jiaversta į mėee|ų.

Darbininkų Vargai.

Republikonų Partija OR. ELIZIEJUS DRAU
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi

me ir Dešinini Mokykla.
| priežastis buvo taip vaduuium 
Missouri u'uiuprunike o atšau
kimas 1854 m.

Tos kompromisą* tai buvo 
valstijos Mispo~ri ir .Suvieny
tų Valstijų sutartis kungreao 
patvirtinta 1821 m. Sulig tos 
sutarties Missouri tapo pri
imta į Suvienyta* Valstijas, 

' nors joje buvo vergijos jsiaui*. 
Bet kompromisas padarė, kad 
vergijos nebūtų į vakaru* nuo 
upė* Miseonri ir į žiemius nuo 

’36o 30’ šiaurinės paralelės. 
Tu sutartis 1854 m. tapo be- 
jiogė dėlto, kad tada lajui su
darytos valdžios Hansas ir 
Nobraska. N a uju jai juirtijai ši
tas kompromiso atšaukimas 
no netiko.

blutjdarnu raku kaiidmulų j 
prezidentus naujoji jinrtijd 
1856 metais susirinkusi Pliila 
delphijoje apgarsinu taip-gi 
rezoliucijų, kurioje buvo j»ar.i. 
syta:

Konstitucija suteikia Kon
gresui augščiausią galybę 
valdyti visaa Suvienytų 
V alstijų žemes, ir kad pildy
damas tų galybę jis turi ne 
vien tvi#ę, liet ir smarkiautių 
priedermę uždrausti visose 
tose žemėse tuos du Imfba- 
rizino judaiku: poligamijų ir 
vergiją.
Poligamija reiškia vyrų tei

sę turėti keletą pačių vien
kart.

Pati republikonų jiartija 
daugiausiai domės kreipė prie 
savo kovos su vergija, bot a- 
tydžiai skaitant jos rezoliuci
ją 1856 metų matytis ir kita 
jirogramo dalis, būtent noras 
suteikti centrolei Suvienytų 
Valstijų vyriausybei daug val
džios, o sumažinti* valstijų ne 
priguhniijgumą nuo centru. 
Čitą centralizavimu krypauj 
republikunni buvo gavę iš Me
ilesnės federalistų jiartijos. 
kuri ilgainiu išnyko.

Reikia pri j aiži nti, kad nei 
viena# kitas dalykas nebūtų 
galėjęs toiji sustiprinti eentra- 
lizncijų Suvienytose Valstijose 
kaip kova sn vergija. Keikū
no* valstijos pnbrikė vergiją 
jiasinaudodamos savu t«Mėmi* 
namieje tvarkyti savo reika
lus ir nepaisyti kongreso dnu- 
guiuos norų.
Tų pačią cent raliiacijo* dva

sią. palaiko taij>-gi ir 18-oji 
jmtaisa prie konstitucijos įves
toji 1919 m., kad Centralė Val
džia draustų <lirbti svaigi lūs 
ir |>irkliauti jais.

(Palmigu Im*.)
.  1 - 11 " ■.’-^S- -------

Suvienytose V alsi įjok. kaip 
ir visose kitose tautu#* ne ri
si žmonės vienaip mintijo ir 
mintija apie viešu oš i hm rinka- 
lūs. Tie jiažiurų skirtumai j 
didžiuosius visuomenė* reika
lų aprūpinimo budus sudaro 
partijas.

Kitados Suvienytose Valsti
jose buvo dvi stambios par
tijos. Viena vadindavosi The 
Whig* (vežėjų partija), kita 
The Know Nothing* (Nieko — 
nežinau partija). Dabar yra 
trys žymios yiartijos: demo
kratai. ropublikonai ir socija- 
iistai. Socijalistai yra veikiau 
tarptautinė pnrtija, o republi- 
konai ir demokratai vrn rieti- 
uėa Suvienytų ^ubUjų parti
jos. šitame straipsnijc pakal
bėsima apie republikonus, nes 
jie šiuo laiku labiausini dar
buojasi rengdamiesi j prezi
dento rinkimus. Tie bus pra
džioje lapkričio šių metų.

Republikonų Pradžia.

Sunku tikrai j»a#akyti. 
kiais metais ir kokių dienų tn 
partija tapo suorganizuota. 
Spėjama, kad jos vardų su
galvojo llorace Greoley. Pir
mutinis žymusis jau susiJn- 
riusios politiškos organizaci
jos surinkimas buvo 6 liepos 
1854 m., mieste Jackson, Mi
chigan ’o valstijoje. Beveik 
tuo pačiu laiku tos pačios dva
sios |M>liti(kų organizuotų su
rinkimų buvo, lllinojaus, tVis- 
co ns i no. Indijanos, Massacliu- 
setts’o valstijoje ir kitur. Tie 
surinkimai patraukė piliečių 
domų. Naujoji jutrtija gavo 
paramos.

K adų 3 gruodžio, 1855 metų 
susi važiavo naujai išri nklas<s 
Kongresas, tai Senate pinu ro
dė šalę 42 demokratų 15 re
publikonų ir 3 taip vadi uotui 
Amvricans. Zemųjnme, nrbs 
Atstovų, Bute (House of Re- 
presentntives) republikuuai lai 
mėjo da daugiau, nes turėjo 
108 atstovus, o demokratai tu
rėjo tik 83 ir Aniericaii* 45. 
Vygai buvo sutirjię visai. Tu
rėdami tokį didelę skaičių at
stovų republikonai ■ Atstovų 
Buto pirmininku pastatė savu 
kandidatųNatlianielj P. Banke. 
Jį parėmė American# ir jis ta
po išrinktas.

Programa*.
Republikonų partija buvo 

išdygusi iš Vvgų partijos ir 
daug jos programa dalių pa
silaikė sau. Bet aUhJcyruno

Vjv «>•> pvbll*

ko-

I
taMiou tr MkjnBo bodu J U* 

trumpu talka Itoaoktol* rtao ama
to.

Mm turima dldOnutotn Ir Statan
čiu* kirpimo. <1oal*t>>nf ir Mutinio 
*kyrioa. kur kl»ksle»uu rauna r»ro* 
praktikos bMtaoktadam**.

VlMoaa nurimo »kyrt*M* matoaos 
varomo* alaktroa !>•<*

K vikiam* klaknan* atolu blla ko. 
Muo laiku, dl«rt»a ir *» raltaraia. P*- 
altlurrU ir paaltoelbdU dėl **lXKtl-

Pattarna daromo* sclig mieto*. «5- 
šokio atlltau* tr dyd»o tt b*t kurta* 
madų knjroa.

MA8TER DESIGNING 
SCHOOL.

J. F. Kamlcka, Vadldaa
i«« n. btatb rrr.EKT. chicaoo.

Kampa* laka 8U aai l-m lubų

T no n m ni noro
uiti w« liti UL/tuLn i 

Praktikuoja 5* metai
Oflaao 3144 So. Morgau »<-

Ktsrtė 33-ro St.. CMOMta. UL
SPECIJAI.1BTAS 

MoltiritkŲ, Vj-rlMtų. taipgi ebro- 
Dtoky lirų.

OFISO VAUINDOS: Nuo 10 ryto 
ikt 1 po pleUj. nuo ■ Iki S valaa-

Nodlliointa nuo I IM T po plet 
Tultfonaa Tard* 647

l|---------------------------------------------------------- X

Vidaus Reikalų Ministeris, 
L Valstyliės Tarybos narys, 
L. Kr.-Demokrntų Partijo* C. 
K. narys, Kauno Medicinos 
Draugijos sekretorius gimė 
11 halandžio 1888 ul. Bardatu- 
kų kaime, Vilkaviškio parap. 
Tėv0 liaudie* mokytojo mo
kykloje išėjęs pradinį moks
lą, pastojo Marijampolės vyrų 
gimnasijon, kurių baigė 1909 
metais Tais pat metais įsto
jo Maskvos universitetan gam
tos fakult.. kitais metai* per
ėjo į mediriara* fakult., kurį ir 
užbaigė 1914 ui. Dalyvavo pa
sauliniame kare, karo gydyto
jom įvairiuose pėstininkų pul
kuose, taipgi Ii
ninku divizijos ligoninėje or
dinatorium 3 metus pačiame 
fronte. Paskui jiersikėlė į Vo
ronežu, kur radęs didelį būrį 
tautiečių tremtinių, gyvai dė
jo* pri* draugijinio gyvenimo 
(Vyriausioje Lietuvių Tury- 
boje Rusijoje, L Kr.-Dem. 
partijose, Katalikų Veikimo 
Centre, Lietuvių Karininkų 
Tautininkų draugijoje. Ateiti
ninkų ir tt), kol netapo sua- 
reštuotaf: nekuriu vielos gim
nazijos gimnazistų (Bendorių, 
Lukoševičių, Griškelio ir kitų) 
tuomet tarnavusių pas bolše
viku* žandarai* ir draug su ki
tais V. L. Tarybos R. nariais 
kovo m. 1918 m. pasodintas į 
Voronežo kalėjimų “odinoė- 
kas.”

Pasiliuosavęs iš kalėjimo, 
slaptai perėjo su žmona ir sū
num lioiševikų sienų. Po ilgus 
ir vargingo* kelionės (virš mė
nesio) jmrvyko Marijauq>olėii, 
kur manė tik medicinos prak
tika užsiimti, bet vokiečių o- 
kupantų darini verste vertė 
imti* visuomeninio darbo, at
naujinti ir naujai tverti drau
gija* liet organizacijas ir žing
snis po žingsnio stumti užgro- 
hikus lauk iš lAetuvos.

Čia būvu kooptuotas L. V. 
Tarylion. Medicinos praktika 
vi* mažiau ir mažiau galėjo 
užsiimti, nes visuomenės dar
bas vis didėjo: mat, vokie
čiams traukiajitie* iš Lietuvos 
ir perduodant ištisus plotus 
bolševikams ir lenkam#, pra
dėjo slysti iš jų rankų raidžia. 
Tuo laiku urnai susiorganiza
vo valsčių ir aj»kričių Ravi 
valdybė*. Dr. E. Draugelis 
buvo jrirmnoju demokratiniu 
budu išrinktas Marijampolės 
miesto Tarybos pirmininku, 
kiek vėliau Marijampolės ap
skrities Tarybos prezidijumo 
nariu.

Prasidėju# nuolatiniam dar
bui V. Taryboje, persikėlė 
Kaunan, kur taiji-pat dalyva
vo įvairiose organizacijose l>ei 
draugijose ir komisijoj paruo
šimui įstatymo projektu SL 
Seimui šaukti. Be to, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos Valdybai pasiūlius, užėmė 
II L. R. Kr. ligoninės vyres
niojo gydytojo vietą, kur ir 
išbuvo lig pakviečiant p. Gal
vanausko slidu ryla n kabine
tan.

Tapę* Vidau# ii. Ministerių, 
ypatingų duuię atkreipė į mi
licijos organizaciją ir sutvar
kymų. į savimldybiij darbuotės 
susivienodinimų ir darbininkų 
klausimą. Darbininkai žymiai 
buvo demoralizuoti įvairiu 
“darlio inspektorių," kaip

ri
ji! 
su

Darbo ir Socialės Apsaugos 
ministerijų p. Pakais nei vieno 
tinkamesnio darbininkų būrio 
pergerinimui įstatymo aeiUei- 
do.

Dr. E. Draugelis pravedė 
senai laukiamų įstatymų “8 
valandų darbo dienų," kume
čių kariškių šeimynoms aprū
pinimo, ordinarnykų ir kitų, 
įnešti kabinetan “samdymo 
darbininkų įstatymo projek
tas, “atstatymo darbininkų,” 
paruošti dėl “moterų ir vai
kų darbo,” <iel mažamečių 
prasikaltiO elgetų aprūpini
mo” ir kiti. Kviesta darhinin- 
kų ir darbdavių pasitarimai 
dėl ordinarijog minimumo nus
tatymo etc.

Tąip-pat didelę reikšmę turi 
sukviestas savivaldybių atsto
vu «nrix*ntHnvtam« •kuri* trruj. 
c imu jMideM savivaldy bem» su
sitvarkyti, suvienodinti veiki
mų, jame buvo išaiškinta 
bus savyvaldybuj veikime, 
kompetencija ir santikiai 
Centro valdžia.

Ei h* r gi ugai kovojama su 
spekularija ir šmugeliu, įves
ta prekybos zona (spec. įsta
tymas) persekiojama slapta 
de£,Hndarystė (specialia įsta
tymas) ir-visiškai lig susiren
kant Steigiamam Seimui už
ginta svaiginamų gėrimų par
davinėjimas (speciali# įstaty
mas).

Energingai pradėta valyti 
Lietuvų nuo plėšikų, tam tiks
lui įsteigti kriminaliai skyriai, 
ir prašalinami iš valstybės ne
reikalingi mums svetimšaliai, 
kurie naudojosi proga, valgi* 
mums duonelę, už tai atsidė- 
kAvodnmi varė šmugelį, arba 
platino bolšerizinų, ar sukili
mus rengė.

Iš sveikatos srities pažymė
ta tvarkymo# ligonių, vesti
nių, ir vaiAtų sankrovų (pas- 
tnrosioj greit bus visiškai pa
naikintos), feldšerių darbavi
mosi sutvarkymas, akušerių 
kursų įsteigimas et<> Maukia
mas apskričių gyd. susivažia- 
vimaš.

iš tikybų dejmrtamento— 
sutvarkymas metrikacijos. Iš 
miestų ūkio skyriaus — rūpi
namais, kad inieKtai butų pie
ningai. tvarkiai ir gražiai at
statomi, komandyruota# spe
cialiai valdininkas Leipcigo pa 
rodon susipažinimui su pigiu 
ir greitu sugriautų* namų at
statymu, užmegsta ryšiai su 
Amerikos lietuviais atstaty
mo klausimu.

Perkeltas iš Finansų Pr. ir 
Pr. mini eteri jog Statymo sky
rius, kuris specialiai tuoni rū
pinsis, instruktuos, tikrins ir 
tvirtinu miestų pienus.

įsteigtas naujas nuo ugnies 
apsigynimo skyrius, suriš iš
simėčiusiu# po Lietuvų ugne-

v a į^ensi s Čeponį j oaa v 
dina jų veikimų, instruktuos 
jas, padės aprūpinti įrankiais 
etc.

Be to dar I)r. K Draugelis 
dalyvauja Vyriausioje Komi
sijoje Kariškiams žeme aprū
pinti. kuri jau apie 20,00 de
šimtinių nu<» dntririinkų paė
mė, kad musų tėvynės kovo
tojus aprūpinti. Be to dar 
dAlyvnuja sfmūdoje, kaipo pd- 
Miristas ir frijetonistas p»» j- 
vairiomis slnptvardėmis nuo 
1908 'metų.

“Laisvė," Kaunas.

" Dr. M. T. STRIKOL’IS
IJKTVVM 

(IplrtofM ir Chirnntsz 
Ofisu: 1747 W. 47<h 8*.. 

(47 ir Wood gal.)
, Valandos: 10 ryto Iki 
4;3« iki t:SO vakaro
•

: po ploti*. 
Nedaliomis

I

»

iki IS rytai*.
Tel. IkiulniuJ 

ne>. 2*14 W. 43hl Street
Trt. McKJaley 3*3

1*0

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Tmctonoa carai pritaikinti alūnui! 
I, hua palongvlnlniu dol Juaų aklų. .

KnomM tų Macu nuo cnhroe ritau- 
dėjimo, kuomet ra»d<* Ucjari I kr u ' 
r*. kuoiMt aknttal ar aiuvi nr ta
tai. tai tuomta r* lenkia*, gad ] 
reikia Jum* akinių. Mano 14 metų 
patyrimą* priduos Jum* ceriaurių 
patarnartm* ul prieiname kaina 

Inot taip temai n*t iM

JOHN SMETANA 
z Akių Specij&listaa

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Efriunlna* sateAdama* <1jIlbL 

Kampas lft-to* Batutos
3-Aloe lubos viri I’laU’o aptirtam. 

Kamtiarta 14. 14, 11, H Ir 11 
Ttonykltr | manu |xir»U

Valandos: nuo T ral. tkryto Ikt • 
pral. vakare. PanedSUala. Borudo- 
) mla ir Pstnjrčlomla. i

Naujus nuotikis \Vcst Vir- 
vnlstijoj, kur nužu

dyta 12 žmonių, kuovuizdžiau- 
šia liudija, jog musų mylimoj 
U'ashingtoiio žemėj nėra tniu, 
kaip Ištikrųjų turėtų but. Nes 
ne visi čia žmonės gali ]>a#i- 
džiaugti tikrąja laisve, kokių 
kiekvienam užtikrina šalies 
konslitucija.

Iž•• I••• ••#•/,*• *•«*•.•••« A« »ly» ** *
4AL »•*<*»*«£ < *<Š 4*«S*to*MOa

tenka purnguuti ypač suukiu* 
darbu# dirbantiem# darbinin
kam# kaip įvairiose kasyklo
se, tai ji geležies ir {dienu dirle 
t uvėse.

Ncimiiint menko darbininkų 
njimokčjimo, kai kurios dide
lė* kasyklų ir plieno išdirbi
nių konųiniiiju# savo darbiuin- 
ku# palaiko tikroje vergijoje.

Kompanijos savo dirbtuvių 
apirulsaje jiristatydinu namų 
(kaikur kaipir kokių k ažūr
inių) iiumuikIo darbininkus, ši
tuo# apgyvendina ir jmjungia 
dariam, kaipir baudžiuvom

Kompaoijo* nuo darbininkų 
ima samda# už pagyvenimus. 

•-1»* •••»•!* m* «•%*. »-l»z* 4 • r«į*
**«••••**»•*«M«* »**44 ***^

tik užmoknnui, kad butų gali

valstijos, liko lauke gulėti #u- 
žeūtas. Tą patyrę# kunigas de 
Valius ifiėjo kareivio ieškoti į 
šūvių lauką. Likusieji šiek- 

' '*t~v ....aooo aAAAtoto • *•• «*
moka gerai šauti. Bu kiek lui-

r ko amerikiečių kompanija jm-
matė kunigą jmrcinnnt ir ]>ur- 
sinešant sužeistą kareivj. Ku

ma pramisti su šennynuinis ir
apmokėti samdas. Darbi niie

Nedirbantis darbininkas In* 
cento su šeimyna išmeiaui*!* 
laukiui iš jiagj-venijno, k.:d 
l‘H*lBryti vieloK kilniu Likinin 

baudžiauninkui.
Dėl tu diįžnai tokiose vie-, 

tose jiakeliumi streikai. Prieš j 
streikuojančius darbininku?: 
kompanijos pastato nusamdy- į 
tas ginkluotos gaujas sargų, 
įvyksta praliejimą.- kraujo, i 
žudynės.

Ir visur tokiuose a t si tiki- 
inuoM* pralošia nelaimingieji 
darbininkai. Nes nėra kas jimt 
užtartų, išėmus stipresni*# dar 
bininkų orgumzaaijas. Bet ir 
šitns nudvelkia kapitalistai, 
kurie savo rankose turi auk
są.

Ir jMifetarotuoff West Virgi
nijoj žudynės įvyko, kuomet 
IrocvUlit ĮrnnĮttNjiijftu •
t i detektivai buvo norėję iš
mesti laukan iš kompanijos lu
šnių aštuonis* darbininkų šei

nigai teko kamuotis per dilo-
kailis užzirniŲitn organizuotie*. mvnas. Kompanijai nejiatiko.

M-

be# ir dygliuotąsias tvoras,
pasitarti apie savo būvio ir knd tų šeimynų užiaikytojai
visos jiadeties pagennii’iąi darbininkai buvo įstoję unijou.

neiaul suleistą žmogų aut pr-

at •.

Kas tuos parėdymu* peržen
gia, tasai pavaroma* iš darbo.

kų vergija čia kuoatvirinusiai 
praktikuojntnn. Ir* kuomet dar
bininkas pasijunti tuomi ne- 
natenkintas. tuomet prieš ji 
uŽMiundutni nusamdyti galva
žudžiai.

Didžiai gerbiami šios šalies 
laisvę, kokiu įrašyta konstitu
cijoje. Didžiai esame dėkingi 
šiai žemai, kur turime prie
glaudų. Visuomet eaanie pasi
rengę šitą šalį ginti nuo iš
laukinių ir iiMininių priešinin
kų. Bet skaudu darbiu, kuomet 
dalis darbininkų taip nežmo
niškai kapitalistų pavergiama, 
išnaudojama ir pagaliau* lo
doma. *

Augštos gari*** šalies veikė
jai darbininkų būvio pagerini
mui kartais pmlaro'stebėtinu# 
daiktus. Bet kiMiėl jie ligšiol 

' n<M«iomri<i tuinni trinti frw (tuo *•4 . ‘o*** g — ♦
i bininkų vergijos, kokia palai
koma kaikurių kompanijų/

Aali# turėjo garbingų Lin-
colnų. kurs parbloškė čia juo
dų žiiHHiių vergiją* Dabar Įsu
kiaiua# kitas koka garbingas

Tokie atsitikimai nepirmie-! vyras, kurs panaikintų baltų 
na Suv. Valstijose. Darbiniu- j darbi ui ūkų vergiją; į

t.-.' - r *

JOSEPH C WOLON
Jetuvis Advokatas

m ao. la kalas vriucn
Ojrroolmo T*l_ Bomboldt »f 

vaanu MM V. >s-ad tarom 
Tol. HoekvoU 0*00 

CHICAOO. ILL

S. D. LACHAWICZ
« t UIIIW AMAtotM
<•-«*. k* tustsMk. RMMU* *1-
■tarttl. a aaaaadarau ooMu ul«*a*41ait 
2314 W. 25 PI. Chicago, Dl.

Plečkaiti*, Žiugžda, Sondec
kį ir panašus, kurie juos er
zino, kiršino, agitavo, nieko
realaus jiems nedupdapi, ne#,
duja ir “viemti lėliai darbo
žmonių gynėjai i> sucjiri-de-
mukraty, kaip tuomet vedęs

T. R. KR. R. RP.TKAI.a/r
MARŠRUTAS.

Kun. J. Petraitis, L. R. Kr.
Rėm. pirmininkus, dabartiniu
laiku lankosi po Naujųjų An
gliją ir žado būti šiose vieto
se:

t9

• >
IJ

I -*
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< TIESOS SPAUDOS BENDRIJA

Ameriko* lietuviu įdirbai, 
pastangos ir prityrimai, gru
puojami šiandieną, daugiau
sia įvairiose vertelgystės 
įstaigose, kurių tikslu yra 
pakelti iki angščiausio laips
nio Lietuvoj pramonę ir prie 
kybą. Susidariusių Ameriko
je lietuviškų bendrovių pa
matas grynai bizniškas. Or
ganizuojamas kapitalas ir. 
žmonės, beabejonės, atneš, 
Lietuvai begalinės naudos 
ir galima tikėtis, paliuosuos 
musų šalį nuo vergavimo 
«vetimiems ir padės sudaryti 
Lietuvoje tvirto kultūrinio ir 
politinio musų tautos pagrin- 
džio. Norint, kad Lietuvoje 
t-» • vy. jjramon*
jn 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. naudbs kaip iŠ 
vertolgystės, taip .ir lygiai iš 
žemdirbystės ir kitų svarbių 
faktorių, o labiausia iš apš- 
vietos. Budavoti lietuvių tau
tos gerbūvį, paliekant nuoša
lyj apšvietos veiksnius, butų 
labai nenuoseklu. Statomam 
namui pirmiausia dedama pa- 

4 matas, paskui sienos, o vėliaus 
stogas. Taip ir mes, Anieri 
kos lietuviai , savo darbuotę 
Lietuvos naudai varydami, ne
pamirškime musų tėvynės 
svarbiausio reikalo—kultūros.

Lietuvai šiandie labiausia y- 
ra reikalinga.laikraščių, kny
gų ir įvairiausios rąšies kito
kių sjMtuidinių. Tvirčiausias 
Lietuvos gerbūvio ramstis, ga
lingiausias įrankis kovai už 
krikščionišką, kultūrą, dorą, 
politiką —y-yaa.-. -ųn^ndintas 
žodis, kuris iki šiol gana silp
nai Lietuvoje reiškėsi.

Karo audros, siautusios Lie
tuve* padangėmis virš penkų 
metų, suardė dideliais vargais, 
sjmudžiant rusų autokratams 
subndavotą lietuvių kultūrinį 
pamatą. Mokyklos, kurių bu
vo nedaug užsidarė, beveik vi- 
si laikraščiai sustojo ėję, 
spaustuvės pakriko, knygų lei- 
dimas tiosiog negalimu buvo 
daiktu Lietuvoje.

Lietuvos laisvės ir neprik
lausomybės aušrai beauštant 
ir naujai valstybei besikuriant 
iš pelenų ir griuvėsių, pradė
ta kurti Lietuvos kultūrinis 
ir politinis veikimas. Be pini
gų ir prityrimo neką lietuviai 
tegalėjo sulipdyti.

Laikraščių Lietuvoje nors 
yra nemažai, liet materijalis 
jų padėjimas daugiau kaip ap
verktinas. Kasdien jiems grę- 
-a- wma- uut 4-ivb jiavujua

Lietuve* snundos reikalu, 
tikslui surinkdama keliJ 
setkus tūkstančių dolierj 
sudarydama prityrusių J 
ninku barį, kuris tuojau# 
tavoje šiuo gyvuoju klaip 
dirbtų,

New Yorko apidinkėi 
j yra pradžia darlio pa d 
. Čia keli mėnesiai atgal į, 
Marijampolėe Spaudos i 

i rija, dahar suorganizavj 
sos Spaudos Bendriją,! 
t ikslas vienas ir las pa T 
si rūpinti lietuvių spami 
kalu pačioje Lietuvoje 
vilties, kad abi bendroj, 
pačios pakraipos žmonrf’eda- 
mos, susilies j vieną tfuda- 
... T • . I

skriėiains spaustuves 
liet visos Lietuvos 
pintis — Tiesos Spau 
driją.

Šiuos žodžius raka 
ko patirti, kad jau 
artimesni 
bendrijų 
busintąjai 
maždaug

Surinkti Amoriko/lietuvių 

 

tarpe šėrais mažinta $100, 

 

000.00 kapitalo ir lekiant iš

 

galėms tuojaus uufkti Lie
tuvos didesniuose 
Kaune, Seinuose, 
kitur tinkamus s 
namus.

2. Inkų r Ii 
moderniškas 
rios galėtų 
spaudo* darbus.

3. Išleisti Lietuoju krikš- 
čionškoje pakrai dieninių, 
savaitinių ir m ūų laik
raščių, h ta t inkam įvairiems 
Lietuvos piliečių -ikalams.

4. įsigyti pope s dirbtuvę.
5. Tą svarbų 

kinant, susinešti 
veikėjais arba į 
rieiiis tas klausi 
iupL

0. f Tiesos

ryšiai ta 
ir sudary 

darbuot 
atrodys

Is np- 
eigti, 

m- 
Ben-

tuo
HĮMJU 
atlik

litruose:
Iniuje ir 

tuvėms

unktuose 
ves, ku- 
visokius

anymą vy- 
•Li et u vos 

igomis, ku- 
labiau^ia

MONTELLO. MA88.it 
>i- 
ie- 
iu

-C a u 
litą. 
Jūrė 
|nd- 
iTie- 
Įurių 
-pa
reis 
Yra
tos

in te- 
įcgsta 
abiejų 
pienai 

kuri 
ančiai:

Bnl. 25 d. šv. Roko parapi
jinėj salėj įvyko pi ra pijo* su
sirinkimas, kati jiasihirti kos- 
link statymo naujos bažnyčios. 
Po ilgo svarstymo parapijonys 
ir* gerb, klebonas kun. J 
Svagždvs vienbalsiai nutarė 
statyti naują, gražią bažnyčia 
puikiojo vietoje. Visi pasiža
dėjo aukoti nuo 25 iki 100 dol. 
Tat-gi, jei jau nutarėme pasi
statyti naują bažnyčią, ir |>a- 
žadėjom dėti gausias aukas, 
tatai, gerb. Montellos ir npie- 
1 i akės lietuviai katalikai, bu
kime tvirti savo prižaduose.

bcoi metai algai mmoua ir 
juoda* debesis buvo užėjęs ant 
MonteUos kataliką. Daugelis 
manė, kad jau juodos rankos 
viską pagrobs. Bet stojosi ki
taip. Dievas padarė taip, ka< 
sulaukėme gerb. kun. K. Ur 
bonavičio. kuris suardė priešų 
pienus ir sutraukė jų gaminu- 
mus katalikams retežius.

Dabar turime gerb. kun. J. 
Švagždį. Visi jį gerbia ir myli. 
Jis pilnas energijos ir pasi
šventimo. Taigi, inontellieriai. 
parodykime ką mes galime. 
Bedieviai senai jau bažnyčias 
griauna, bet nė vienos dar ne
sugriovė. Bet mes, katalikai, 
nutarę statyti, su Dievu pa- 
gelba, tuojau pastatysim, jei 
tik visi prie darbo prisidė- 
siin.

Liepos 5-d. L. R K. A. Fe
deracijos 9 kuopa rengia mil
žinišką išvažiavimą ant p. J. 
Kuraeijo ūkės. Visas pelnas 
skiriamas statymui naujos baž 
uyoios. Tikslas 
tikimasi sulaukti 
Žios publikos.

smarkuolė pasigavus taip ap-l 
Įmušė ieškotoją, kad net gy- 
Idytoją turėjo šaukti. Po to 
(pasidavė teisman. Vietinio 
{teismo neužteko, reikėjo siek- 
Įti net Danvillę. Matot, ką 

. menkti* dalykėlis gali padary

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

gražus, taigi 
daug ir gra-

J. J.

CICERO, ILL. .

lančins, A. Rnikis. P. Žaku-' 
rnuskas, J. Jankus. B. Kas I 
nauskaitė. K. Ančiunns S. .Irš- . „. , ... ,
. • ._> T i . . . ti. Ku-k reikia Įniko sugais-kūnas, P. LapMMkas, A. Josi-......................... , . .
lioius, J. Nebamas. J. Šlioge
ris, P. B i nuli s, J. M niekai t is, 
J. Vingioji*, A. Račkauskas, 
P. Zdaiikua, kun. P. Vaitukai
tis, lk Lamaitis. J. Ališaus
kas, M. Dambrauskas, P. Zau- 
rieiiė. A. Kasiliatiskis, J. Za- 
kaitis, K. Kišonienė, A. Jur
gelaitis, J. Aadcikis, A. Janu
šauskaitė, L. Šilgnitė, J. Bal
čiūnus, A. Varanis, K. Jun- 
čięnė, K. K ošė nė, Akramavi- 
čin, R. Valančienė, ,J. Sandu- 
loričia, Akraiuavivivnė, P. Pe
tronis, P. Žukuiuuskus, J. 
Brazauskas, J. Trųo-ikia, A. 
Šimkus, V. Ūselis. F. Lileikie
nė. K. Balčiūnas, (antru kart) 
A. Boinoraitė, K. Gėrikas.
Varde Tautos ‘Fondo 59 sky

rius tarin širdingą ačiū už au
kas, kurias atidėjote patrijoti- 
niaiu tikslui, L y. 
lietuviškų mokyklų 
tuose musų tėvynės 
čiuose.

ki ir pinigo išleisti.
Vienoje svetimtaučių šeimy

noje susirgę moteris. Pakvie
stas gydytojai išrašė ligonei 
vaistų. Užtaisyti vaistai buvo 
supilti stiklini ir pastatyti mo
teriai gerti. Nakties metu tri
jų metų vaikutis paprašė ger
ti. Atsikėlęs vyrus, užuot van
dens, padavė vaikui tą stiklą 
su vaistais. Tuo metu pravir
ko 9 mėnesių kūdikis. Motinu 
Ik-jiė duoti gerti ir tam. Pa- 
girdvti vaikučiai ėmė verkti 
• • n.
dytojus jiasakė, kad vaikai 
užnuodinti ir pervėlu juos 
gėliuki. Abu kūdikiu mirė.

Šitą įvykį pabrėžiau dėl to, 
kad atsargiai ap^eituma su 
ligonių vaistais.

Mainerio pati.

(Tąsa).
Jis nuinė, kad tas Ims grei

čiausias ir saugiausias plonas. 
Jis lai]»-pnt prisakė muins*va- 
žluot. neatidėliojant j Katiną, 
pudnryt reikalingus snt-Mirky
mus <lel tavoru sukrovinm ir 
peržiūrėti išdalinimo budus.

Atvažiavęs į Kauną, ma
riausi su Ministprių Pirminin
ku p. Mykolu Sleževičium, ku
ris taip-pat žadėjo pagelliėt 
mums. Jis siuntė mane pas 
Karo ir pas Vidaus Miakne* 
rius, kurie malonini žadėjo pa
tarnauti. Karo Ministcris, y- 
patingai užsiinteresavo ir pri
statė pagelbon oficierą. kapi
tonų P. Tninosauskiną *) veik 
lų darbininką, kuri* peišpasa- 
kvtai jiasidnrbavo suradime 
apskričių, kur jiagelba 
labai reikalinga, ir per 
sistengimus galėjome 
pagelbą į tas vietas.

Aš vpntiškai ėjau į

bu o 
ju pa

siųst

atkurt o-

Kaunu, 
rakė so

J

šelpimui 
ištautin- 
pukraš-

S. T.

WESTVILLE ILL.

TAUTOS FONDO 
REIKALAI.

dos Bendri 
jos dalininkus j|imti tik lie

 

tuvius arčiau s^vinčins prie 

 

Lietuvos krikščijnių demokra
tų pamato.

Tai tiji apsiūtai paimtas 

 

Tiesos Sjia ūdos flend rijo* dar- 
luoties plei 

darbuotojai ga| netrukus uiš- 
ciau >ui savo t ik-lai* ir užma

 

nymais Ameriką lietuvių pla
čioje visuomenlje 
Čia tik buvo 
ti, kad jau madinga* darbas 

 

varomas ir |4ii džiaugti, kad 

 

Ameriko* lletiviai ieško kul

 

tūriniam darbji dirvų neAme- 
rikoje, liet tėi ėję Lietuvoje, 
tur niu* visp-flmikia gražesnė 

 

ateitis ir garljngesnė dalis.
Amerikalietuviškų 

I-< 1 • f - ■ • f •
nu* reikalo Ii <1 u vilkus pinigu* 
ir žinom** kol centruoti Aiueri- 

kulturinio dar- 
Uetuvon eisime 

darbo dirbti. Tenai musų lau
kia.

Tiesos Sptudos Bendrijos 
stununytojami ir darbuoto
jams nuaširdiiai linkiu gra
žiausiu pasekmių iš taip nau
dingo Lietuvos naudai darini. 

Darbininkas

Bendrijos

pas i rodys. 
h r bu pažymė-

OĮU AU11 HVft jMMUJlie. 
loms vadovėlių labai trūksta. 
Neturint lietuvių kulbojo va
dovėlių, kaiknriose Lietuvos 
vidurinėm- mokykloje (gimna
zijose) vartojama rusiški va
dovėliui. Kaune gyvuojančios 
lietuvių ir žydų spaustuvės 
išimtinai užimt* Hl M pauzittnnnu 
įvairių valstybė* cirkuliorų, 
pranešimų ią |ialirpimų,ktiltu
ro* darbui nėra ten vietos. 
Vilnius šiek tiek minimi**! kul
tūrinių Lietuvos reikliu. Mok
slo Draugija įsirengiu karta 
nuo karto rimtesnių knygų 
ir mokyklos vadovėlių, bet 
tenai darbą, knip įmanydami, 
trukdo lenkui p _______ ___ _ ______

ĮmumumuIb Lteluvus t>pauuu« nes o* prutiogą uaruą. Uatve- 
sfovis negali patenkinti visų 
IJetuvos piliečių reikalų. ,Ir, 
galiniu tvirtinti, knd greit utv 
ph i enki n s, jei Amerikos lietu
viai nestos Lietuvai j talką.

Nieko uvltaukiuat, Anivtiko- 
je reiki* SMOpunzuoti tokią 
bendriją, kuri pasirūpintų kronų | metus.

rikos lietuvii 
ho plėtimui.

NtR VIETOS PROTINGAM
2M00UI

Vienna.—Čia rankų darbo 
algos tris ir keturis syk didės*

karių konduktoriai, kriaušiai ir 
taip nemokinti darbininkai 
gauna nuo 25,000 iki 50,000 
kronų j. metus, bet gydytojai, 
advokatai ir taip profeaijona- 
iai darimūnkai, vyrai ir uiute- 
rys, gauna nuo 10,000 iki 15J)0G

Penktadienyj, gegužės 14 d., 
vakare, įvyko nepaprastos pra 
kalbos Šv. Antano |>ar. svetai
nėje. Kali įėjo kun. dek. Miro
nas, kuris savo turininga kai
liu aiškiai nušvietė dabartinę 
Lietuvon padėtį.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. .Surink
tu $3U0.U3.

8tainbesnes aukas aukojo: 
Rozalija Vanagaitė, .. $50.00 
Kun. H. J. Vaičiūnas .. 20.00 
J. Gribauskas ............... 10.00

l*o 1 dol.: G. J odelis, A. 
Beinoraitė, J. Mikolainis, Ma- 
trošinakienė, J. Mironas, J. 
LanrinaiUs, J. Morkus, A Po- 
vilouienė, K. Kęstutis, A. 
Krenčius, J. Adominas, J. Na- 
krošius, B. Kelpšas. J. Valau- 
causkas.

Jokultauskas 3 dol.
Po 2 dol.: Aičis, V. ši rys, 

M. Mažeika, N. N. B. BematuJ- 
skis, M. Jaiikauskis, K. Bal
čiūnas, 8. Rudaičiu t ė, B. Le
nartas, 8. Tamošaiti*.
'Po 1.50: A. Bislys, J. Ge- 

drikis, M. Luko'aitienė.
Po 1.000 dol.: G. Jodelis, A. 

Kukta, K. Martin, P. Vuišelie- 
uė, 8. Lenplis (f), P. Zalu- 
bas. A. Jnvarauskas. A. Ma
cijauskas, P. G urena*, J- Au
dreli unienė, N. N. M. Jocaitė, 
M. Mirnnirnė, Krik-M-ilinas, A. 
Petrai Uenė, O. Ajidrejauskie- 
nė. darpetlenė, J. Eigulis, A. 
Grubia, A. Ralinrauskas, J.

ą r* t ‘ T> UlMIllBę IX OiaiiACV 
Paulauskas, A. Noreikis, O. I 
Kreneicoė, J. Časas, A. Za- 1 
karus, J. Bimkiu, A. Rubliau i 
skus M. Jokubansknitė, J. 
Čanuiuskas, D. Diržius, J. La- I 
žinUu, X Dorsiclicnių J. Gri- ; 
gailis, B. JAnsonienš, J. Na- 
rakaa, J. Maliauakas, A. Va-

Fėrai musų parapijoj jau 
pasibaigė. Kokios buvo pa
sekmės, neteko dar patirti 
žinoma, negalima likėties to
kių pasekmių, kokios būva 
kitų kolonijų parapijose dėl 
to, kad turime daug priešą. 
Ale kad ir savieji nevisi rė
mė.

Aitriausiu yietos lietuvių 
katalikų priešu yra nezalež- 
ninkai, tas šašas . nt lietuvis- 
ko kūno, kaip toJas svečias ra
šė savo korespondencijoj. Jie, 
su savo vyskupu, kad pajieg- 
tų, tai iš pamatų* išgriautų 
katalikų bažnyčią. Be neza- 
ležninkų, turime čia ir dau
giau įvairaus {Jauko priešų.

Pradžioje gegužės mėnesio 
buvo 40 vai. atlaidai. Pirmą 
dieną iškilmingą sumą laikė 
džiukonas iš 1 hmvilės, o kitas 
svetimtautis kunigą* su įnašų 
klelionu asistavo. Mišparus 
aikė vietinis airių kunigas.

Antrą dieną buvo tik du ku
nigu: vietinis klebonas ir vie
tinis airis.

Trečią dieną buvo kunigų: 
dtf svetimtaučiai iš Danvillės, 
iš Ilcgller'm lenkas ir vietinis 
airis, Ts lietui ių buvo, apart 
musų klebonu, Tėvu* Meškaus- 
kuB iš Chicagos. Prieš atlai
dus klebonas buvo paskelbęs, 
kad bus keletas lietuvių kuni- 
pj. Nežinia^ kokia buvo prie- 
Uurtis, kad tik vienas kun. 
*4 Ą. !.t, 4juv^tui ur*tMir u*<41 v v mv.

ftio mėnesio pradžioje ne
tikėtai NVestvilIėn užsuko p. I 
Norkūnas. Trumpu laiku ta- 
po surengtos prakalbos baž
nytinėj svetainėj.

Pirmiausia p. Norkūną- kal
bėjo apie vyčius ir opiumai n- 
pie jaunimą, lu; gero padarė 
bei nuveikė. Paskui kalbėjo 
apie nelaimingą Westrillėj 
žmogų — nezah žninkų vysku
pą. — kuri* im kur nepabuva 
ir negauna romiu* vietos. Pa
pasakoju, ka* Į ra nezaležnin- 
kai ir išrodė jų klaidus. Gai
la, kad tuM.* prakalbusi! neza- 
lėžninkų nebuvo. Ant galo 
kalliėjo o]*ie lietuvių bendro- 

*_nu„ t
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t u vai ir ką turi iš jos šerini ti
kai. Jo prakalba visiems pa
tiko.

Pavasariui i-nušus Westvi- 
llės moterys, daugiausia, dar
žuose tnuaia ir vištas auginu. 
Vienai moteriai prapuolė viš
ta. Ji pradėjo ieškoti Kita

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

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

Balandžio 18 d. kalbėjo Ap
reiškimo 1*. fi. parap. svetainė
je, Nortli Side. Aukų surinkta 
$96.38.

Balnndžio 19 d. kalbėjo Sv. 
Jurgio parap. svetainėje, Cen
trai Brooklyne. Aukų surinkta 
$55.20.

i Balandžio 20 d. kalbėjo Now 
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. jmsidarbuoti sutiko tik 
ką iš Lietuvos atvykęs Lietu
vos Valstijos Tarybos narys, 
gerb. kun. dž. Mironas, kuris 
suvo puikiu iškalba klausyto
jus žavėto lavėja. Kas atsilan
ko paklausyti jo praknlbų, 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 .(K).

Balandžio 2G 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.

Balnndžio 30 d. Duryea, Pa. 
Aukų surinktn $55.00.

Gegulės 1 d. Sugar Nuteli, 
Pa. Aukų surinkta $90.15.

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

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

Gerb. džiukonus nurodinėja, 
kaip daug apkainuoja Lietuva 
Tautos Fondo nuveiktus dar
bus tėvy nes laisvės išgavimui. 
Jis primena, knd jei ne Tautos 
Fondo aukos, Metu vos kuriuo-
4UV44C gal 44 4M4M4UIV MUlty *4 MM įįt* 

ir nudriekus. Tik {įasidėkojant 
Tautos Fondo aukoms, jiarvež- 
ta iš Franciui jo* Amerikos ka
reivių drabužiai Lietuvon.

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

kuiną 
miestelį, sutikau atskirai vie
tinius komitetus ir su jais pa
sidalinau mintimis kaslink 
reikalingų tavoru ligonbu- 

. čiams.
Visur mes aiškinome, jog 

pinigai buvo surinkti Sūrio- 
i pytose Valstijose Lietuvių 

Dienoje ir kad atsakomybė 
išdalinimo tavoru biedniems ir, 
vargingiems žmonėms uždėta 
ant Amerikos Raudonojo Kry
žiaus nepaisant tautos, tikėji
mo ir politinių pažiūrų. Mes, 
pirmiausia, teikėme pageliai li- 
gonbučiams, nes vokiečiai buvo 
išgabenę viską. Radome lig •• 
irius gulinčius ant lentų, var
tojo maišus prikrautus šau
dai*, vieton inatrusų, vieton 
npdengalų, 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- 
krieiuose šeimynos gyveno 
kiaulių tvartuose kurtais su 
sergančiais vaikais.

Dviejuose atsitikimuose ra
dau našles gyvenant šaltuos“ 
skiepuose, neturėjo nei drabu
žių nei patalų vieni ik skudu
rus, vaikai buvo įkišti į ma
žus, Šaltus kaiLiĮM'hus. Atmenu 
vieną ypatingą atsitikimą: 
našlė su dviem mažais vai
kais gyveno išdraskyto namo 
skiepe |x*r keturis metus. Bu
vo daugelis sergančių šiltine, 
kurie nvgnlėio but Įleisti i W. 
goubučins deki stonu* pritai
kymų, kaip tai: lovų, uždaii- 
galų ir t. t. Ligonbučiai buvo 
be vaistų ir gyduolių.

Kuomet sugrįžau Kaunan 
nuo pirmo apžiūrėjimo, radau 
pirmą vapeną gyduolių atva
žiavusį iš Berlyno specialiu 
traukiniu so specijale sargy
ba, sulig prašymo Lietuvos 
valdžios. Manęs nesant, tas 
vagonas buvo perduotas Lietu- . 
vos Raudonajam Kryžiui. Jie 
išdalino trečdalį tavoru ligon- 
bučiams Kaune, o atliekamos i 
4-------------
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Daliar gerb. dž. Mironas lan
kosi Chicagoje. Visi, kas tik at
silankys į gerb. džinkono pra
kalbas, išsineš visą glėbį nau
jausių iš tėvynės žinių ir aiš
kiai jMHiiatys, kad Lietuva jau 
yrn laisva ir nepriklausoma. 
Tik nuo inųts priklauso jos at
statymas, tai-gi remkime Tuu 
tos

gyduolės buvo vnlilžios išda
lintos kaimams, yjiatingai bu
vo prisiųstos į sunaikintas ša
lis. vis dar po militare val
džia.

| kelia* dienas daugelis kro 
vinių pradėjo pasiekt Kauną 
ir buv0 išdalinti po musų ypa- 
f’kn priežiūra. Kaslink iš
dalinimo tavoru, visuomet su
sinešioti su kapitonu Juines T. 
Seott, viršininku Amerikos 
Pašelpos Administracijos (A- 
nierican Relief (Iloover) Ad- 
ministration) Kaune. Tas ofi- 
cierius visuomet man pagel
iu* jo ir visuomet noringas ben
dradarbiauti. Tokiu budu ne
būvu ji riešingu mo ir 
jimo musų darini.

-Kuomet apleidome 
liepos 1 <1., jis man 
klinčiai:

“Man atsitraukiant, kaipo 
viršininkui šios Misijos, no
riu išreikšti dėkingumą Tams
tos koperacijai visuomet su
sinešti su mumis, tokiu budu 
žinojau apie įvairius Amerikos 
Pašelpos Administracijos užsi
ėmimus. Visuomet pranešei a- 

| pie veikimus, todėl negalėjo 
palikti priešinimu ir atkartoji- 

. mo darbo.
“Amerikos Raud. Kryžius 

■ ir Amerikos Pašelpos Admin
istracija apturėjo didžiausias 
pasekmes. Tamsta parodei 
taktą ir adminbyriityvišlcą 
gabumą atlikime sąro darbo. 
Yjiatingai ant manęs tą įspū
dį padarė, kuomet buvai šau
ktas Berlynan ir man laikinai 
prisiėjo prižiūrėti Tamstos 
reikalus Kaune. Viską* taip 
gerai buvo sutvarkyta, kud 
man tik prisiėjo prižiūrėti, 
kad Tamstos įsakymai butų 
išpildyti. ” •

Lietuvoje ant įminęs dide
lį įspūdį padarė milžiniški iš
naikinti jilotai. Matėm daug 
apleistų ukių ir neprižiūrėtų 
kelią. Aš Apatiškai aplankiau 
9 kaimus, 31 miestelius ir 53 
ligonbučius.

Buvo daugelis vietų, kurių 
negalėjome aplankyti, nes bol
ševikai užėmė šalj, 
ginoiue kiek galima 
siekt dalis liolševikų 
leistas, suprasdami, jog teu 
būtinai {inge)Im reikalinga.

Vieną kurtą atėjau į kaime
lį, kurį >M)lževikai buvo aplei
dę tik dviem dienom prieš uni- 
^ų atėjimą. Gyventojai reika
lavo pagelbos. Kitas mažas 
miestelis Im'i'fė :'.i pagelbą, 
imu vokiečių kareiviai neprilei
do. Jie atėmė muistą ir to 
miestelio gyventojai turėjo su
grįžti namu. Aplankiau dau
gumą išnaikintų ajiskričių, pa
darydamas užrašą jų reikala
vimų. patartą jų vietinių ko
mitetų. Paprastai tie komite
tui susidėjo iš vieno žydo ir 
dviejų lietuvių. Jie dirbu su
tarime dėl gerovės valsčiaus. 
Reikalavimai buvo jierdidcli; 
žinojuu, jog neturėjome užtek
tinai tavurų palengvint vi- 
siems.

Nusprendžiau duut duotmn- 
gai ligonbni-iums ir prieglau
doms, potsni konrentriioti pa
gelia; apskričiuosc ir valščiuo- 
se, kur labiausia reikėjo. Mano 
Mirašas tų njiskriėių inėmč 18 
kaimų, 76 iigonbučius, 49 mies
telius ir 21 prieglaudos. Kri
tu dėl tavurų visuomet buvo 
paimta, kuomet būru iuvorai 
išduoti vietinicins komitetams.

(Daugiau Bus.).

Die- 
pa- 
ap-

f

Fondo, dedami aukas.

K. J. Kruiinskas, 
Tautos Fondo ockrM 
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CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

..... ....................................... -—M 
SAVO MOTEREI TURI MO

KĖTI $10 SAVAITĖJE.
Pirmadienis, gegužės 24 d.. 

šv. Marija, Krikš. Gelbėtoja.
Antradienis, gegužės 25 d., 

Šv. Gregorius VII, pop.

NEGALI SUVARTOTI TIEK 
DAUG DEGTINĖS.

Prisieitų gyventi 155 metus.

Buv.,-s saliunininkns Jobu 
Spies buvo padavęs prašymų 
teisinau, kad jam but.ų sugrą
žinta 1,057 kvortos įlegtinės.j 
kurią konfiskavo proliihiciji- 
nini .ntrentni jn *n1imio.

Prašymų peržiūrinėjo teigė
jas lamdis.

Teisėjas iraklnusė Spioso. ką 
jis manąs daryti, jei jam bu
tų sugrąžinta visa durtine. ,

Tasai atsakė, kml degtinė 
jum esanti reikalinga vm.- 
tams. Nes be svaigalų jis ne
galįs apsieiti.

Bet prohibicijos Įstatymuose 
pasakyta, kiek vienam žmogui i 
galima jht mėnesį gauti ir' 
vartoti degtinės.

Teisėjas pasiėmė paišelį ir 
apskaitė, kml jei sugrąžinta 
įlegtinė buvo pavnrtojania kni- 
po vaistas, tni buvusiam saliu- 
nininkui prisieitų gyventi ui
tam ašarų klonyj mažiausia 
155 metus.

fcpies eina 55 Rietus.
Teisėjas atmetė prašymą. 
Apleido žmogelis teisino 

kambarį aimanuodamas.

MIRTINAI PAŽEISTA VL 
NA AKIM NEMATANTI 

MOTERIŠKĖ.

Ant kampo G3 gat. ir Ste- 
wart nvc. susidaužė du auto- 
mibiliu. Tuo mptu pro šalį bu
vo ėjusi Mrs. Laura Gillen. 35 
metų, su viena nkim nematan
ti. Vienas automobilių jų pri- 

( z trenkė.
Paimta nelaimingoji šven

tojo Bernardo ligoninėn, Var-, 
gini pagysiuiiti-, nes įlružtos] 
galvos smegenys.

NEREIKIA KABINĖTIES 
AN VEŽIMŲ GATVĖSE.

■ » •
Rcptynerių metų Jane Bro- 

snilian. 1138 Kast f»3 gnt., už
sikabino ant pravažiuojančio 
vežimo, neatsižvelgdama, knd 
vežimas smarkiai važiuoja ir 
paskui anų važiuoja kitan.

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

Pusgyvė pristatyta į nr.imi* 
ir tuojaus mirė.

VIENAS UŽMUŠTAS, KI 
TAS MIRŠTA.

Buvusiam kartūnui Alyran 
Snifth'knrė- dar m-pasii-aigi'-. 
Jis būdamas Prancūzijoje ve- 

j <lė- prancūzaitę ir |»<» karės par 
sivežė- Chieagon.

Anų dienų abudu stojo na
minių santikių teisman. I’ran- 

Icuzaitė turėjo apdraskytų vei
dų, apmuštus ir piunėlinavu- 

įsius ihlakius.
Teisėjas pasižiūri’jęs į nu

skriaustų jaunų moterį jiadan- 
tarp jųdviejų nrmisticijų. Lie
pė lmmsiam kareiviui mokėti 
*^10 Im* ejivrdtl* *avn 
nm.»ms užlaikymui.

tu vi L

GERAS ŽMOGUS ATRAS 
TUS PINIGUS TNDAVĖ 

POLICIJAI.

Aną dienų vienas žmogus 
inėjo Chicago avė. policijos 
rnštinėn ir padėjo aut stabuko 
krepšį sakydamas:

“Krepšyj yra nemažai pini
gų. Radau jj pamestų Clnrk 
gatvėje, arti Chicago nvo ”
Policija negalėjo ntsistliėti tuo 
žmogumi.
Išeidamas pnsisnkė <>si;s koks 

tai Carl Eutter.

RIAUŠĖS MADRIDE.

Madridas. Ispanija, geg. 23. 
— čia paskelbta karės padė
tis, kuomet užvakar buvo pa
kilusios baisiausios riaušės dvi 
netinkamo padalinimo d”oiio< 
gyventojams.

Riaušių metu plėšta kaip 
krautuvės, taip privatiniai 
i. nuli.

APKRAUSTYTAS SVAIGA
LŲ SANDELIS.

Nakties metu svaigalų san
deliu, 3024 AVest Roosevelt rd., 
įsikraustė 
$3,000 vertės
degtinės. 4

Aplinkiniai 
lokai vakaro 
sunkų nutomobilj su dėžėmis,
kuriose, turbūt, buvo sukrauti 
butelini su degtine.

vagiliui 'ir išnešt
pariiiktitiiau*ios

vaikai vA-
prn važiuojant.

MIRĖ NUO SVAIGALŲ.

Slivrman vivšbtdyj staigu 
mirė Orville K. Gorve iš New 
Y<>rko. keliaujantis auditorius.

Mirė jis nuo svaigalų, kurių 
pirm (Miros dienų,*kaip nakč

iai, buvo gėręs. Prieš* mira^niit 
ajKiko. A j lakęs į savo kaniluirį 

.šaukėsi gydytojo. Nuėjęs gy- 
plytojuh nieko jum negalėjo jin- 
I gelbėti.

važiavo dideliu 
priklauso - *iu ; 

Indiana Sora p.

Du žmogų 
automobiliu, 
konijianijai 
Iron.

Ties Jarkson ir 19 nvc. Ga- 
ry, niiP-’imbiliui užva/.mvus 
ant geležinkelio bėgių, staiga 
ant jo atūžė traukinis.

Automobilinus šoferis Brou- 
yoiil žuvo vietoje. Kitas žmo
gui taip pažeistas, knd įnirš
ta paimtas ligoninėn.

Automobilids sumaltas.

f.
r
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A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 
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Europėan Americar Bufeau 
*■*«<• *iat(ai Pargaag* L«i**k*ri** 

NUlAKUUUS 
»»♦» lt Ifntrt tSMt, Cvu|i tm»»n 

rttr^toat BouLrvcao Oil

ATSIIMKITE BONUS '
Kas už*i rašėte Bonų

“Drange’’, ateikite, atsineški
te “n-ceipto-” ir imkit,. Bo
nus; tiktai pirkusieji jut Bo
stono Bendrovę malonėsite 
kiek išlaukti kol ateis iš Ncw 
Yorko tam tikro- kvitolfa, ga
vę jas tuoj pngnrsinJme laik
rašty.

Tuippnt ir visi kn« tik nori 
gali išnuujo užsirašyti Bonų ir 
čia pat tuojau.- gauti juos. 
Atsišaukiame ypatingai į lų 
kolonijų Iv’tnvins, l ur nėra 
laisvės Pa.*:<e1os Komitet;; 
nenusiminkit, vyrai, galite ir 
Jus iongvui Bonų gnuti. At
siųskite $l00.M nr $50.00 (o 
galima ir $500,1X1 siųsti) mo- 
ney orderį išrašytų vardu 
“Ditni;:: ’* Tijl. Čo. ų tuoj 
gausite gražų didelį Bonų, o 
prie jo 14 kuponų. Patariame 
visiems mokėti ne Liherty 
Bond.-ais liet grynais pinigais. 
no.« kitaip tie knponni, tartum 
sjiarntliai, bus truputį apkar
pyti-
“Draugo” stoties iždininkas 
1800 W. 46 St. Chicago. DI.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

PASARGA BONŲ PARDA
VINĖTOJAMS.

i 
artai 
sto-

Visi bonų juirdnvinėtojai, 
kurie esate pardavę Brighton 
Parko, o pinigus pridavę kitų 
kolonijų statjms, dahar turit 
gautus luinus printutyl 
pirkėjams į namus, 
Brighton Parko
tin, dck daugelis pirkėjų at
sišaukia musų stot i n ir neži
no kur gauti bonų. Visi bonų 
parduviųėtojai turi atkreipti į 
tai dome, ir greitu laiku iš
dildyti tų, kas augščiau pasa
kyta.

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

stoties rašt.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

L. L paskolos bonų komi
tetas laikys susirinkimų šian
die. t. y. panedėlio vakare, 
gi tūžo* 25 d . S valnml-j Die
vo Apveizdos parapijos mo
kyklos kambaryj (Unioj: Avė. 
ir IKtos gatvės). ,

Visi bonų |Nirdnvinėfojai, 
katries tikta: Imi knvgi h>s, bu 
tirui i turi susiriuktj į šį susi-* 
rinkimų, nes įnirai daug yra 
svarbių dalykų svarstymui. 

Kviečia valdyba J. G.

IŠ BRIDGEPORTO. f

Dirmavonė.
(Žiūrėk “Dr-go” N. 12J)

Antrų valandų po pietų su
bruzdo Bridgeporto gyvento
jai. Kaip jauni, taip seni, iš 
visų pusių, /raukė j Sv.- Jur
gio parap. mokyklų. Visi l»e- 
veik mokyklos kainliarim bu
vo pilni vaikučių, kurie ren
gėsi prie tos iškilmės. Kiek
vienas kamliarys išrodė kaip 
gėlių daržas. nes kiek
vienas stengėsi kopuikinusiai 
pasipuošti.

Atėjus paskirtam laikni vi
si sustojo į eilę ir graži prece
sija pradėjo eiti iš mokyk
los Auburn gatve aplink klv-1 
bvittjų. i’itu idvuoiūjus proce
sija sustojo laukdama išeinant 
J. .M. arkivyskupo. Procesijos 
tvarka buvo tokia:

Pirmiausia nešė kryžių. Pa
nkui ėjo Marijos Kūdikių dr- 

, aštunto ir septinto sky- 
sutrauksią Sirijon, prieš |mi (riaus mergaitėj, baltuose ru- 

r kylančius arabus.

TRUPUTI ATPINGA SVIES 
TAS IR KIAUŠINIAI.

Angliškoji spaudn praneša, 
jog p" truputį ima atpigti 
sviestas ir kiaušiniai.

Kai kuriose krautuvėse po
li nui gauti cukraus jni 22 cen
tu svarui. Bet vienam ir
pačiam žmogui duodama tik 
vienas svaras.

Kitose krautuvėse pesenovei 
imamos augštos kainos.

trm

PRANCŪZAI APLEISIU 
CILICIJA.

Jiems svarbiau yra Sirija

Konstantinopolis. geg. 22. — 
Yni žinių. kml prancūzai grei 
tu laiku njJcisią Turki.Ais p.v
vinrijų Ciliciją ir aavo spėkom j lė.

I buosc sn gyvų gėlių vainike-

lims ant gaivų. Paskui vaiku
čiui ir mergaitė? skaičiuje a- 
pie 500. Visa procesija darė 
didelį jspuUj.

Prie galą eilės buvo tnm ty
čia papuoštos dvidešimti* as
tuonios margaitės. Jų raliai 
buvo gelsvos spalvos šilko. 
Pirmutinės nešė žalius vaini
kus. supindnmos viena kitni 
rankas-, o kitos nešė lelijų bu
kietus. Tas irgi darė nepa
prastų jspudį. Daugeli* žmo
nių atsidusę tarė-: “O, koks tni 
puikumas, kas galėjo manyti, 
kad taip bus parengta, taip 
puikiai priruošta.” Tas būrys 
mergaičių ėjo pirm arkivys
kupo. Tai darlrns bnvo didžiai 
gerbiamų ir mylimų mokyklos 
mokytojų, seserų -Nazare t ie
čių. Jos' taip priruošė vaiku
čius, kad mums butų ^uibv, 
kad ir visi tuo reginiu gerė- 
tumės. Seserims priklauso pa
dėka už jų nenuilstantį pasi
darbavimu.

Inėjus bažnyčion abipusiai 
vidurinio tako -nstojo mergai
tės, suėmė viena kitai rankas 
ir juidarė gy vų gėlių tvorų 
iki praėjo J. Al. arkivyskupas 
su vi s n asis ta.

Po to visi* užėmė vietas, pa
ženklintas aooinose.Pats linžny 
čios vidurys išrodė it gyvos 
rožių daržas. Priruošti' prie 
Dirmavonės Sakramento turė
jo vietą suoluose bažnyčios vi- 
duryje, o šalę jų lmvo kuinai.

Dirmavonės tvarka:
Jo Alalonyla- arkivyskupas 

užėmė- vielų sakykloje, iš ku
rios pasakė anglų kaliui gra
žų pamokslų, ypatingai tiems, 
kurie didele atsakomybę ant 
savęs turėjo imti tapant Dir- 
įimvonė-s Sakramento tėvais 

Paskui, apsirengęs Jo Ma
lonybė arkivyskupas liturgiš 
kais raliais, su infula ir paduo
tu pastoralių! ženklu, asistuo
jant kun. Alev. Skrypkai, 
kaipo diakonui, ir kun. Ig. 
Albaviciui, kaipo subdiakouni, 
pradėjo teikti Dirmavonės Sa
kramentų. Tvarka lmvo graži. 
Viduriniu bažnyčios taku visi 
ėjo dannavotieš, o grįžo šoni
niais takais. Dirmavonė užė
mė tik vienų valandą ir pusę. 
Tos parodo kaip viskas buvo 
gerai sutvarkyta ir gerai pri
zini Ata. Apie, nubuoduuut ir 
nuovargį, kaip paprastai būva 
tokiose iškilmėse, nė kallios. 
Nors nrkivy>kupas. sužinojęs 
tokį skaičių, susi rinkusių 
Dirnuivoties, išanksto pranešė 
lusimųjį nuovargį, bet to nuo

vargio niekas nejautė.
Už pu vykimų tos iškibnės 

ir visų tvarkų turime būti dė- 
tingi gerb. kun. Al. Ij. K ru
sui. Stoka žodžių, kad išreikšti 
prigulinčių jam pagarbi;. Tų 
dienų gražiai pasidarbavo ir 
parapijos komitetai!

“Kanklių” choras, po vado- 
-ažiau-

tė, fiv. Jurgio por. mokyklos 
mokinė.

Trečiu atveju gerb. kallie- 
tujaa kalbėjo apie i*. L. Pas
kolų. Plačiai išaiškino jos rei
kalų ir 11. Bet bonų tų vaka
rų mažai parduota. Bridge- 
porte yra taip; kada jaučia
ma, kad prakalbos arba prog
rama Imigiasijai n ct darys 
svetainės braška, kaip verčiasi 
žmonės laukan. Puliekn tik tie, 
kurie ir nnka« duoda ir Imtut* 
perka.

Žemiau paduodu sųrašų au
kotojų j Tauto? Fondų ir kiek 
kas aukojo.

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

kė, 1.50.
Po r.on: '
S. Šiuris. P Antannvičin.

u. bkuuu, A. Doveika, 1*. Un- 
tėnas, J. Fabijonas, A. Jovai
šas, P. Mureika, A. Mikšionis, 
J. Ramanauskas. J. Paliulis, 
J. Staskonis P- Anžulas, P. 
Jalapugns, J. Baubkus, U. 
Frcitikirnč, P. Gaška, U. Gai
lioms, V. Damijonaitis, O. 
Burnaitis, D. Bumaltienė, J. 
Šakojus, K. AGlašius, P. Ja- 
knbaitig, Ix Raudaitis, S. Ru
gys, E. Vidmantienė G. Stabi
lioms, V. Damijanaitis, 
Vaitkienė, I*. GiHlvilicnė, 
ftvelniukė, 
Kvederaitė. J. Janulis, O. Var- 
činkienė, AI. Kraučiunas, J. 
Žakas, AI. Vainauskienė, P. 
Dubinskienė, P. Kihnrtas, O. 
Staskonis, B. St adonis kieno, 
P. Bagdonas, J. Bauknis, D. 
Slėnis, K. Naudolaitis, K. Že
brauskienė, J. Di rašos, J. Pet
kus.'P. Noraftas, P. Lazdaus- 
kas, P. Baublys, A. Rokas, J. 
Mikšys, V. Mielinis, B. Pocius, 
A. Andrešiunas, A. Subia, A. 
Grišiug.

Sinulkiais sumesta.... 7.41 
Prie įžangos įplaukė ..30.00 
Tautos Fondui pasiųsta 

$108.41
'- A. B.

s O.
>, O-

M. Juškaitė, O%

• Iš WEST SIDĖS.

Gegužės 10 d., š. m., pp. A. 
Dūda ir J. Alikaliunas, žinomi 
\Vest Sidė-j darbuotoja:, aplei
do Chicagų ir iškeliavo savo 
branginu tėvynėn Lietuvon. 
Abu jaunikaičiu priklausė prie 
L V. 24 kuopos ir visų laikų 
nenuilstančiai darbavosi

Todėl, išvožiuojlintiemK -L. 
V. 24 kuopa ir Aušros Vartų 
parapijos choras gegužės 5 d. 
buvo įrengę išleistuvių vaka
rų. Buvo tai feimininis vaka
rėlis, kuriame atsisveikino 
<b nugai su savo xšvnžiuojau- 
ė-iais draugais, nuoširdžiai 
linkėdami laimingai sugryžti 
savo gimtiniu kraštau ir dirb
ti savo tėvynėj, nepriklauso
moj Lietuvoj.

Pasiges pp.

I

Užsiprenumeruok “Vyti” I
! Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
Įvirš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Nu “Vyčio” 
N-ju Na 7 išleistu už gegužės L’> d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysnn. Dalmr Lietuvos 
llhislracijotnis puošime kiekvieną “\’y*tiea.

' Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Kė gnbiaitsia parašytas straųmnis, nė turiningiausia 
allm neatvnizduijjn dalyko taip, kaip iliustracija.

%

I Kai-knrios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
i nonos, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Uetuvos 
hmtų. , *

(Aiėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
’ytj.” PrcnuincrntOB kaina: Alėtoms $2.50.

‘ VYČIO” Administracija
61 S. Halsted St. Chicago, III.

REIKALAUJA. Tdophone: Tardė C492

*

V <
ir papero*. Pastovus 
•era mokestis. Atsi- 
uojaus, gatava* prie

Beit Co.
39th & Steu-art

REIKALINGA

Turtu patyrimu 
moterių Bsroito: ru- 
pratintai ’ prtllu- 
riu U<ot>« ir kūdi
ki laiko Ilge*.ihšiin| moterų, prie sortavi- 

nio re 
darbas 
saukit 
darbo.

LINGĮ LEIBERIAI. 
(tel 1‘fiko įlarlio. Darbas pas
tovu^

Mill Supply Co. 
2100 So. Morgan St.

l’antry
Vairia Adu

31

Ir

32A5 Ko. ItalMcd Kt.. Cltlt-agn. UI.

Iių rhoras, po va 
vyste p. Janušausko,’^-aži.._ 
»a atliko savo užduotį.

Musų jin ra pija yra daugiau 
kaip pnvyzdis kitoms parapi
joms. žvaigždutė.

IŠ BRIDGEPORTO.16 BRIDGEPORTO.

41 Kanklių** choras, po

iinralto* *40 mėnc«/-J 
.ūkite
IRISON IIOTEb

23 outh Clark Str.

Prie Lr įdrra Vjrral Ir Moterį* 
:• n. Gero* va lando* At-

MC Bteh* MOTEI,
93 |uth Ctart. Str.

Gera mok' 
Mltauktte

Indų Flcn ai ll&.PO kambaria Ir 
Burdaa Alei įkilę.

MOJ 3SO* HOTEL
23 > iili Clark Ktr.

Chambrrmna 
kambarin Ir lui

n-.J— 2- tAZUV4VO a* u* 
Mikaliuno netik \Veat Sidėr 
jaunimas, Iteė ir pašeipinės 
draugijos, nes jiedu čia būda
mi visur veikė, visur darba
vosi.

Visiems buvo gaila persis
kirti su savo ištikimais drau
gais, liet ntsiminns. knd jiedn
važiuoja į tėvynę, vėl linksma
darėsi, širdis džiaugėsi, kuo
met reikėjo atsisveikinti, sa
kyti sudiev!'Sudiev jums, my
limi draugai I Susitiksimo lais
voje tėvynėje, jeigu šalta mir
tis neperskirs.

Lietuvos I>nisvės Paskolos 
stotis, ir Tautos Fondo 32 sk. 
įrengė prakalbta gvg-9 d. ftv. 
Jurgio pnr. ^vet. ’

Prakalbus atidarė p. P. Bal
tutis.
vadovyste p. B. Janušausko, 
atgiedojo Lietuvos himnų ir 

'padainavo keletą dainelių.
Po to eiles “Unosybė” gra

žiai |Ki<iekiemavo J. Jaiiions- 
kaitis. šv. Jurgio par. mok. 
mokinis. Paskui pasirodė ant 
estrados geri*, svečias kun. 
Miromis ir dviem atvčjais pa
pasakojo daug žinių iš tėvy
nės, Lietuvos.

Pertraukoje “Paskutinė ko- nūau prisiųstų kito mus ko
va” deklomavo p-lė O. Gečai- respondento.

Gryžkitc tėvynėn, pa^veikin- 
kit motinų Lietuvą. Pasveikin
ki t daug iškentėjusią, bot 
šiandie imi laisvą! Rndiovf

RED. ATSAKAI.

J.

Svečiui (West Sidėyo, Chice- 
goję) Apie P*lčs Pnipavičiiitėc 
rankinių vakarę indėjome pir-

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

ŪKTI VIS APVOK AT AK 
Uit S. IVOOO KTKIOCT

TN W. IMU KTIIMT 
OMuafiu.MrKlalvj <3M

t
l *44.90 J tnmOi. 

turda*. AUMauktt*
N MOTEI, 
CUrk Ktr.

Mercinca I 
lĄj. frrartam

£301

M-
IJNGOK.

otrraa (20.90 . ®«J- 
> lengva* darbai-.

Vltkta Co.
Paulina Str.

Suvirk U ‘mHtj arti
nu* fnbrlko darbo: 

Valanda moklnan- 
rnRU Karam tmoKul. 
A- CotniMtiy 

Prasto, str.

SGOS
Mergino* prie l< «vau* fi^rik - «lsr- 
b»-

Imeriivr-d CHt*n
1TM R

Alld Kcal C». 
Tnpp Avt%
- -----------------------

faraldiioda Gr iem* pl*lal lJoiu- 
' t-toj prlrHaatl par

ai rieto*
Jai bauKkl.

SIU An um Avė.

viu apryventoj 
davimu pattrMt

G.

Vtaal plrlal pa 
muilkof. u.okyklc 
valkotu* tr kitų

Gera virta nrt 
1‘riebifta. «uvin 
Uetuva. 
luotui MIHiltran A^.

įduoda krautuve 
reikmenų, ta 1*1 ų 

riktnmų.
prie mokyklo*. 

it|u>* lavaliuoja )

Clilrajm, IU.

lubnt parankioj vietoj 
a kai. ft-ngvi girrltTial 
po Xį 1IH R I'IUOB

ParMilUiMln I 
krautuve t kulta 
ir knnnna»i po
Avė. ctucMo. m. Thkamlauala. vieta 
UatuvoM kataJlkaoii n«a krautuvė 
pri«4*la Dlvva Apn j 
mokyki*. Kreipk lt**

A Mitirt<&*«
719 W. Iktb M*O 9 Hnor rr*r

* ■— ■ ............. ■ ■ A e .■*■!■ j i-i
I**r*ldur>4* Bufterut Ir Grocam* 

lietuvių aprrventuj itaiuj. ųiun* yn» 
■erai iMlrbta* i>ar Ori* m*tŲ. turi 
būti *reltal pnrduoU ne* euvInmkM

•di* milini Ir

eina | klt* blii ku* parduot* 
tefrfnri pnaJutyjlmiL 

l.-»ss So faultn* Nt.

TI RI! PAROI irn MODERM1AKI k
KAKANIIIK.-----

Carlo* ■*««. I’lnlnr-ruoni *ei«. plle-
nlo* lor*. IMvuflum. Plaer l*l*naa Vl-
i-iorot*. J'bnnoola*. KiunoS. llUra-
ry Mala* grindini litu pa. fUtur- ir
tt riaku raralduo* labai plffiai 

3104 No. M A»r. Ok<m>, *11.

Ihiraiduoda murini* »»mw <xl at- 
•Mtauklte apie *:>• vai. ki*kvirti<> die
na.

421b Su. IJnroln.

AUT 1
Mala faryia 1 akrų, namaa, vIMnma 

gania* netoli nuo inlaato Mt. Grven- 
wood.

WUnam Aa4r1.ii 
IO4 iJttrtMlalr- Are. 

----------------------------------------------------*----------
Hl Mt! AMT nAVnOA.

Iki amonių, arba p* <ju ,
frrMvua. otri, ant 9 floro, pjlauia U Į 
rroutoi Tra vbboa tol eta* i ir klū į- j

DR. S. NAIKELIS
IJETTVIS 

GVDTTOJAS m CHTRVRGAB 
or.au tr Orvaaim* «t*t* 
S959 So. Ualated Htr.

.Ant VlriiatMt Vnlvrrvd Stale Ibuik 
Valandų* nuo 10 Iki 12 ryt*: nuo 
3 Iki 4 po pietį): nuo 7 Iki V rak 

Ncalotlomla nuo 10 iki 9.
Trtcf**** Tarda CMt

..... J

s

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui otreet 

CHICAGO, ILU1MI 
Tetaroma Tarti* MII 

▼otaadoa: — ( ikt 11 U rytu: 
t po plato l» ■ vok. 14*0*114- 
tūla nuo I Iki I vai. vakar*.

i

r —X

DR. CHARLES SEGAL
įTrttėlė «nvo oO«a I» num.

• ■ \
4729 S. Aimiana Avenue
Sprr-iamtaa iUfo««. nunerti ir rjr- 
ru l«V.

Valaodoa nuo 19 liti 12 l*nrto; nuo 
i Iki t po plotų; nuo 7 Iki 4:39 
vakar*. Mtrdėlloiula 10 JU 1.

T> Icfouaa Drexr| 2M»U

- -------------—------ -------- ---------- ---M

ui

9 w mi nirrv snnvin
■ V. Oi nUIKAUOKAO g

■
a
■

ADVOKATAS
Oftm IHdmleatrl:

29 South La Baile Street
Kambarį* SM

TeL Omenį HM

TM W. «1 Ftacr (*. K.}

«
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