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Carranza Nugalabintas! RAGINA PASIMELS-
- j {GEG.30 . 

Jj Nužudė gen. Herrero 
v Kareiviai 

Herrero buvo vienas iš paly
dovų Carranzai 

RUSŲ LAIKRAŠČIAI NETU- BRUSILOVAS PAKYLA RU-
RI PASKELBIMŲ. SIJOJE. 

Jis su bolševikų kariuomene 
Įveikia lenkus. Tik bolševiku žurnalams leis

tini skelbimai. 
Paryžius, geg. 23. — Iš Len-

Reims, Prancūzija, geg. 24.! Londonas, geg. 22.— Rusųjk'J0* pareina žinių, kad Rasi-
Visose Reims arkivyskupi-j laikraščiam- Rusijoje yra už-; J°Je pakyla žinomas gea. Bru-

rinta dėti j savo skiltis kokius j * ' l o v - k u r $ šiandie vadovauja į 

Lenkų Fronte Bolševikai 
moja i 

jos bažnyčiose vakar skaity
ta kardinolo Lukon, Reimso • nors paskelbimus (apgarsini-
Arkivyskupo ganytojinjs laiš-įmus). Tą. yra uždraudusr1x>l-
kas, kuriuo paraginti tikiu- j Sevikų valdžia, anot aptuiv'ų 
tieji gegužės 30 dieną pasi-; čia žinių iŠ Rusijos. 

1 melsti už nukautus kareivius • Tiktai vieniems bolševiki 
buvusioje karėje 

LENKAI STUMIAMI 
ATGAL. 

BOLŠEVIKAMS TEKO 
NIKINO LAIVYNAS. 

NUKAUTAS MEKSIKOS 
PREZIDENTAS. 

Carranza nugalabino vienas iš 
jo palydovu. 

CARRANZA NUŽUDYTAS 
MIEGANTIS. 

bolševikų kariuomenei prieš 
knkus ir pas> \ruosius, varo o-
žio ragą n. 

Iš Maskvos kol-kas nėra 
patvirtinančiu žiu. j . kad bol-

Matyt. veikiai jie neteks ir Londonas, geg. 24. — Kuo-
Kijevo. met bolševikų kariuomenė pa-

:— ; ėmė Kaspijos jūrės uoste En-
Londonas, geg. 24. — Iš želk jiems teko ir visas buvęs 

niams žurn, 

Su juo žuvo 8 palydovai 

Kardinolas pareiškia, jog | paskelbimus, sakoma praneši
te dienų išpuola Vainikų die-' me iš Rusijos. 
na. kuri iškilmingai pamini-! Be to, privatiniai 

Valstijose, 

• niems ooiseviKi-i* —*& ' ." . ' " ' " " ,.; ~K" 'Maskvos bevieliu telegrafo gen. Denikino laivvnas. kurin 
i i • f !•+• stvikų vaktzia savo armijas hu •„ » .. 

aianis leistina ^ u \ t ų p a v e ( } u s i gabių jam B r u - ! ^ ! " ! l ) a s k e l , ) t a "*"«<•»jalių: ineina 6 karės laivai (skrai-
isilovui ; žinių, kad bolševikų armijos; duoliai) ir 8 transportai. 
, Bet jei bolš-vikai lenkus ;P»žaiigiuoja j i s u elnkų-ukrai-Į Bolševikams tekę daug ka-

Mexieo Citv, geg ,24. — R 
^ Į . 2S.-M.k- ! ™ K » * * * valdžia p a i n - j ™ « ™ s *fiį 

rės, medžiagos, priklausančios 

Washingto: 
sikos prezid^...^, , ^..^^a.,^., - - i. • 
Carranza, kuris su buriu savo j « * * ? * * Carranza. , | l a l ^ ? 
šalininkų buvo pabėgės nuo re J * i r fatn* n n ž u d ^ * e n- H e r ' 
voliuoijonierių, sulig gautų čia | r e r o * a « * ™ - P a t * &* H e r 

ofieialiu žinių, buvo negala- | r e r o s u s a v o k a r e i v u J b u r i u 

bintas 'Tlaxoalatongoj, Š a l i - P " * * * * &n' M a n e I ^ 
mais Pueblo kalnų. ! k o m s - Š i t o s *&** sau"°-J° 

! buvusj prezidentų. 
•Kuomet Carranza gegužė? 

'** J — *" — ' - J — *— ' Rymas, ges:. 24. — Šv. Petro 
ko sveiki ir p a i m t i " M e k s i k o s ' ^ augštesnių valdinmkų, iš jbazilikoj vakar įvyko dar vie 

Bendrai su juo nugalabin
ta ir keii jo šaiininkai-paiv-J 
dovai. Bet didžiuma anų išlU-j20 f s u s a v o m palydovų, bu-| 

x , , T ^ , , . - . , vv
 z mf , > s ;<.nškina; reikia manvti, ka.l ^ l r o n t u ' ^ ) a < - l e , l k a i ^ 

ma ,suv. valstijose, lodei n e g a l i l e | g t l Uikramų i r ? 1 ^ bolševikams v.,u(.-auįa st ipri .S l a i S u t i n a n , i «wm»«a f r on to | g e n 1 ) e n i k i n o a r m i j a i K a ū k a . | 
prancūzams pravartu ta p a - | t o s spau? t l lvAs baisiai perse-» fe . d s: •: r o t a s J d a l y j . Tenai ir lietuviams y j ^ 

^ JZIUS! s n T k 1 0 *"** ] Seniau v r a l m v e ž m m , kad : i - a l , a ^ a - - ! Sulig naujausiu žinių iį 
maldomis tu tuvusius su A- M a s k ^ leidžiamas c e n t r ą - Į ^ Brusilov vadovauja b o l - , ' ^ ^ 8 1 P ^ i ^ J v ir aplink; ^ ^ l e n k n f r r tT l t, ^ ^ 

rlncuyiioši110 ^ ^ kmM° o r - a n a s | ^ i k ų armijai Persijos I n e . f e ***** ~ " ^ ^ viku kariuomenė nepertraukia r a n ^ t j o s ^ ^ ^ ^ a i t o 2 m i Į j j o n u , j Q. ^ ^ ^ ^ ^ ^ i y ( 1 s t l p r v l B e t , 

! niekur neatlaiko pnes Msevi-1 . v . . 
, ., TT- • v visur pazangmoja T • • i, iv u • :kų spėkas. \ įsur jie pnvereia-1 , , , , v v Je, taip, tai bolševikai ar į J ^ ^ _ į Molodečno ruožte, siaurry-

tik nebus atsisakė but uzsi-; 

daię savam ]>artijos lukšte. ' 
Brusilov yra karės genijus 

Ir matyt, jis pakils Rusijoje 

PALAIMINTAS 0L1VER 
PLUNKET, ARKI

VYSKUPAS. 

sostinėm 
Tas įvyko praeito ketvirta

dienio ryte ir tai tuo metu, 
kuomet arti nebuvo jokių re- j Gen. Herrero Carranzos 

, [partijai pagamino nakvvnę iž-
vohucjonienų. ^ ^ ištikimvbe. V i s J s^a r . 

Kuomet ?ostmėje apie t a i ; t į j o s ^ ^ ' ^mig0 n a m n 

.srautą žinių, tuojaus p ą n ^ t a j ^ ^ n e s n epramatytas pa-
vojus. 

Ana rytojaus anksti stai
ga nugirsta šaudymai. Tai 
gen. Herrero liepiami karei
viai buvo užpuolę mieganti 

kalnų pasiekė sodybų Tlasea- Į nos nepaprastos iškilmės. Prie 
lantongo, tenai atrado geni j Bažnyčios palaimintųjų 

!Herrero su savo buriu. (eilės priskirtas pirmasis airis 
Armagbo Arkivyskupas Oliver. 
Plunkei, kurį liepos .1,-1681 Į . J A - § P S ± $ ® * I S , 

traukinis arčiau atsitikimo 
vietos ir parvežta sostinėn bu
vusio prezidento lavonas. 

Kas nužudė Carranza. 

Carranzos nenužudė revoliit 
.."".'" ,T"į *"." '"T X"? {Carranza. šito kaikurie pal.--enonieriai, kaip to buvo tikę- , . \ , .. „ . . l ' 

tąsi. Bet. sakoma, ta atliko į f ^ ?a**° B ^ 1 M l - B e t 

nietais. anglai nužudė. 
Apeigose dalyvavo daug i 

dvasiškijos. Buvo daug pasau
linių žmonių iš Airijos ir A-
merikos. 

Airių kolegijos Ryme rek
torius, pralotas: Hagan. Šven
tajam Tėvui indavė palaimin
tojo Arkivyskupo palaikus 
(kaulus). 

mejų. Gi komunistu partijos j į j a \enką fronte, 
vyriausias organas Pravda t<j-
ris apie 100.00() ėmėjų. 

Rusijoje tniksta laikrašti
nės poperos. Bet bolševikai 
poperos turi. Jų kasdien 
spauzdinami agitacijiniai la
peliai vežimais vežami. La
peliai spauzdinaųii įvairia a-
siomi<5 kalbomis ir pasiunčia
mi j Įvairias šalis. 

At.s apie jį susispies visi ti?, į 

imi atsimesti atgal. 
Molodečno ruožte po žiau

raus mūšio bolševikai persi
metė per upe OernWa įveikę; 
lenku 

, tuose nuo Vilniaus, paimta 
i daugiau sodžių. 

Bolševikai atsidūrę jau arti 

katrie dar nenori 
Rusijai pragaišties. 

sulaukti 1 rezinos 

s! Dešiniajam upės. Be^ I Borisovo, Baltgudijoj. Sako, 
n šone jie paėmė kelis į ^ lakūnai ten pasekmingai 

i sodžius. Ten kaikuriose vieto-1 »oinbardavę lenku pozicijas. 
]se nepaprastai atkakliai kau-i XPVmk K i - i p v a s e k a ? ž v a 1 ^ 

VĖSULA MTNNESOTOJ IR!tąsi. veikimas 
NEBRASKOJ. 

LAUKDAMI DUONOS GRO 

gen. Rudolfo Herrero, vienas 
iš jo šalininkų, kurs su savi
mi turėjo neskaitlinga buri ka
reivių. 

Sakoma, jog gen. Herrero 
kareiviai išpašalų buvo už 
s i undinti prieš Carranzos būrį. 

|ir tie žuvo. 
Po nužudymo Carranzos.; (aįp g e n > Oonzales ir kiti skau 

gen. Herrero su savo buriu į džiai nubara visus tuos, kat-
nudumė į kalnus. ; ; r i c n u g a ] a bino Carranza. 

Revoliucijonierių valdžios! Gen. Obregon tvirtina, kad 
įsakĄ-ta suimti Herrerų ir j o | t a i niekšiausias darbas atlik-

Įšalininkus ir nubausti mirtimi., t a i r p adaryta baisi gėda Mek-
Tarpe kitu auka krito ir Car-I .Cjm' H e r r e r 0 , ? a k o i T i a- a t - | s ika i pasaulio akiveizdoje. 
Tauza. .silygmęs su Carranza, nes ne-{ T u o l a b j a u g ^ k a d k u o . 

Gen. Obregon iš Meksikos i s e " a ' C a r r a " 7 ^ i ? a kT"« b«™jmet Carranza buvo žudomas, 
sostinės į Tlaxealatongo pa-1 n u - ^ l a b l n t a s Herrero tėvas. | t a i H e r r e r o k a r e i v i a i S a u k c 

siuntė komitetą ant vietos iš
tirti, kaip nugalabintas buvęs I 

Minneapolis. geg. 24. — Bai
si svėsula vardu tornado pa-

!lietė dalis valstijų Minnesota 
ir Xebraska. Žuvo vienas vai
kas. Daug žmonių sužeista. 
Padaryta dideli materijaliai 
nuostoliai. 
Vėsulai, kaip paprastai, drau
gavo didelis lietus. 

k\ la nieko blo^a nedaxĄ"ti Car 
prezidentas ir kų prisieina už į ranzai jį sugavus 
tai kaltinti. 

Komitetan ineina du augš-
tesnės rangos" karininku ir du 
žymesniuoju advokatu. 

(^en. Obregon, kaip praneša
ma, labai apgaili* nužudymų 
Carranzos. Bet pažymįs, jog 
tai ne jo ir ne revoliucijonie
rių kaltė. 

Kelis kartus, sako gen. 0-
bregon. Carranzai buvo pa
siūlyta pasiduoti ir buvo gva-['P r_'e!<m 'nkas 

rantuojama jo gyvybei apsau
ga. Buvo jam pasiųlyta pa
siduoti ir liuosai kur tik iis 
nori iškeliauti. 

Taip^pat revoliucijonierių ka-
lenės vadams buvo įsa-

"lai gyvuoja Obregon!" 
Reiškia, buk tas buvo vei

kiama Obregono vardu. 

Pakeltas protestas. 

Paslikusieji gyvi iš Carran
zos palydovų, generolai ir ci
viliai, -pasiuntė protestų Mek-
sikos sostinėn gen. GonzalesĮ 
vardu. 

Jie protestavo prieš nužu-
vavo neskaitlingam būriui ka-j dymų Carranzos. Jie pareiškė.' 
reivių prie Carranzos sargy- { kad gen. Herrero su savo ka- Į 
bos, bnvo senas Carranzos į reiviais buvę* sodyboj Tlaxca-1 

Bet Carranza visus revoliu
cijonierių valdžios pasiūlymus 
buvo atmetęs. Turbūt, norėjo 
garbingai žūti, ar pasitikėjo 
sav0 menkomis spėkomis. 

Herrero buvo jo priešininkas., 

Gen. Herrero, kuris vado-! 

Madridas, geg. 24. — čia vis 
dar nėra reikalingos tvarkos 
su padalinimu duonos Žmo
nėms. Ties duonos sandeliais 
daugelis žmonią išlaukia po 
keliolika valandų.. Tokiu ilgų 
lukeriavimu -metu pakvlai „ , . ~ ; ,̂. Tv 
, . ; . „ . . .* r Copenhagen, geg. 24. — U 

daug suiručių. Kaikurie zmo-'o., , , , ±. 
jStocknoimo pranešta, jog ru

sės paima su savnm gitaras Į st,.vokie<xįu p r ekyba prasidė-
ir groja laukdami kepaiukoį5įanti gegužės 29 dienų, nes 
duonos. ligi tos dienos rusai dopozi 

tuosių reikalaujamų kiekybę 
PIRKITE KARŽS TAUPY- aukso, be ko vokie<v-iai buve 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.) ! atsisakę atnaujinti prekyoji. 

Borisovo apylinkėse, šiaur-- •— 
: rytuose nuo Minsko, liolšovikųjuskas, l>et, matyt, lenkai iš ten 
kariuomenė pakėlė naujų pno-jjau bus išmušti. 
Įima. ir varosi pirmyn. . Iš Varšavos depešoje prii 

Be to, bolše^kų kariuome-; pažįstama lenkams nepavyti' 
nė varosi ant Švenčionių, iai-
jri ir ant Vilniaus. 

mai. Bet pareiškiama, kad į 
24 valandas ties Berezina Ien-

Xors l>olše^kų oficijaliuoseikai atmušę net dev\-nis lx>lšc-
pranešimuose neminimas Dvi-'nkų užpuolimus. 

Perspėti Kietųjų Anglių Kasy
klų Darbininkai 

PREZIDENTAS PERSPĖJA 
ANGLEKASIUS. 

neturi 

THINGS THAT NXVXR HAPPCN 

:" ': ; ] r » , n i 

ĮSAKYTA SUIMTI VILU, 
EI Paso. Tex. g«c 24.-

$."K),("MHi, , | . . \ - ; > j . . t ,,;. ^ ; ; , . ; . : 

/ i i d u i U \ ii M»s. 

\*illą sugauti raskinn 2 
kariuomenės. 

i a V i 

latongo. Jis davė Carranzai 
Herrero dar seniau buvo j laikiną prieglaudų ir jį nužu-

p&kilęs pFieš Carranzos val
džių. Bet paskui Carranza 
jam dovanojo jo tų prasižen
gimų ir po to Herrero prisi
gretino ir inėjo Carranzos ša
lininkų tarpan. 

Visas laikas jis rodėsi esųs 
ištikimas. Bet tnomi buvo tik 
apsimetęs. Nes kritiškoje vai- į hausianti. 
andoje pats pakilo prieš savo-į Pačiam ^Va^bingtonp neper-

daug nusistebėta tomi.« žinio
mis. Xes Meksjkoje žudynės 

] įprastas daiktas. Tuo labjaus, 
kad j!.-.s» Carranza 

dė. 
I proteste jiems buvo atsa

kyta, jog revolincijonieria< ne
kalti. Nes gen. Herrero buvo 
vienas iš jo palydovų. 

Sulig žinių iš Meksikos, 
naujoji valdžia galvažudžius 
patrauksianti teisman ir nu-

lidžifi viršininką ir padarė jam galą. 

' ' ' Vadai nepatenkinti. 
! l i i :t i 

į \ ' y r i , . ;> ;> ;i yt-\ o\w-c\]aT\'>-y\;į 

Įsako nestreikuoti; nustatys 
uimokestj. 

darbai anglekasyklosl* 
but ]>ortraukiaini. v 

IV'zidentas pareiškia, kad 
^užmokesties atmaina, kokia 

bus komisijos įvykinta, skai
tysis su balandžio 1 diena, 

Washington, geg. 24. — P r e - j k l l 0 n i 0 t >'ra Pasil)ai?C^ senasis 
zidentas Wils('mas praeita fe- <*«rl»mnkų su operatoriais su-
štauienį perspėjo kie'ų.;ų -iii- i a n m a s -
giių kasyklų operatorius ir,' Prezidento raštą su pejfš-

_ ^ J ; panūs anglokasius. kad kasy-jpėjiino paskelbė l)arl>o s e k -
< fcjose iK-butii . . . . i . i . _ 

fjaivntas 
l 

str>'--
!kas yj>ač šiam kritišknm lai-
kotav])yj. Berlynas, geg. 24. — Vokie-

j , . , ; » \ .• . . . . tijos prezidentas Kbert pas-l'rezidenfas tiems ir kitiems f. ,, l . , .. ' ., . „ «.„ . ». , , . . .. ce hta prok emacija panaiki-rastu pranešė, kad jei ne w>r , . , . . „ , • ! • no kares padėt; Berlyne ir ki-
pasia^uoju du mėnesiu vezda 

įini latvbas nesusitaikė ir 
i 

turi vilties susitaikinti užnuv : 
i kesties klausime, tai tasai 
j klausimas išrišti turi hm jia 
įvestas jo, prezi<lenlo. }iaskir-
jtai komisijai. Ir tuo metu, 
'kaip ilgai komisija daHmosis, 

SUSIRGO JAPONIJOS 
IMPERATORIUS. 

tose šalies vietose, išėmus ap-
' skričius Dusseldorff. Rytų, 
, Prūsiją. Sileziją ir Saksonijos 
provinciją. i 

PINIGU KURSAS. 
v 

Jo vietą užima sosto Įpėdinis. 

Svetimu viešpatijų pinigų ver-
jtė mainant nemažiau $2.1000 ??e-
jjnižės 22 d. buvo tokia sulig Mcr-
|fhants Loan & Trust Co.i 

.V 

/ 

<l 11 fvO 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
—Stebėtinas daiktas, kad tamstos vaikas taip greitai ''^ka visus oficijaiius reika-

Anelijos sterlingu sranii $3.8G'4 
Lietuvos 100 auksinų 2.46 
Vokietijos 100 markių 2.46 
Lenkijos 100 markių J 5 

į Prancūzijos už 1 doliori 13 f r. 50 
. . . . . . . i Šveicarijos už 1 dolieri 5 fr. 64 

traukli savo jvainas o t . e i j n l o s ; ^ ^ y , M l g j m 
prie<iermes. 

Imjveratoriaus vietą šiandie 
užima sosto jj)ėdiiiis. J is at-

Tokyo, g>*g. 24. v- Susirgo! 
HOįperatorius taip, kad gydy
toji, patarimu jis yra priver
tas neapribnotam laiku* per 

;k; K a: p c< ()h 

nudėvėjo savo teverykus. štai mano Pranukas tokius pat če-
verykus dėvi jau antri metai ir tai dar nelengva ant jų pa
stebėti p a p ū t i Įbrėžimai. 

lus. 
Imperatorius apleido sosti

nę su tikslu ramiau atsilsėti 

GEGUŽiS 24, 1920. 

Chicago. — šiandie gražus 
<>ras, lx>t gana vėsu; n t o j 
apsiniaukę, šilčiau ir gali but 
lietaus. 

• J 

/ 
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DRAUGAS Pirmadienis, gegužes 24 1920 
as: 

4 

i» >> 

Ei 

L 

į M P l išskyrom nedėldleaios. 
PREKCMERATOS KAUTA: 
CAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $6.00 
Pu.»ei Metę .^_,. • »ij.».»»»» I M 

VALST. 
Metams . . . . - . $5.00 
Pusei Meta. *.00 

Prenumerata mokasl ifikalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti isperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

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

Telefonas McKinley 9114 

• 
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Generolo Edwards'o rapor-
UEitrvir; KATALIKŲ DIENRAŠTIS te pasakyta, kad pats genero

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

Už tuos ir panašius dalykus 
prancūzų karės viršininkai bu
vo suteikę kunigui Karės Kry
žių (€roix de Guerre), Ame
rikos kariuomenė jam buvo 
pripažinusi Ypatingo Patarna
vimo Kryžių (Distinguished 
Service Cross), o Kongresas 
pripažino Garbės Medalį. Bet 
Dievas pasišaukė sav0 tarną 
ir, beabejonės, labiau ji pager
bė negu butų galėję žmonės 
pagerbti. 

Kolumbo Vyčiai Vainikų 
Dienoje padabįs Amerikos ka
reivių kapus Prancūzijoj. TŲ 
vyčių atstovas Edward L. 
Hearu jau padarė reikalingas 
sutartis. Vietomis mokyklų 
vaikai atneš gėlių puokštes pa
dėti ant Amerikos kareivių 
kapų, vietomis bažnyčiose bus 
pamaldų už ^žuvusius karei
vius. Paryžiuje prie Boulvard 
des Italiens, N. 13, yra Ko
lumbo Vyčių informacijos biu
ras, palengvinantis kareivių 
giminėms atrasti kapus žuvu
sių karėje. Tas .darbas gana 
nelengvas, nes yra daug kapi
nių įvairiose vietose ir reikia 
turėti daug gerai sutvarkytų 
užrašų, norint surasti ieškomą 

Republikonų Partija. 
prie-žaatis buvo taip vadinama 

Suvienytos* Valatijo*e, kaipj Missouri CttmprimisH'u atšau-

Knights of Colum-
bus. 

Katalikų vyrų organizacija 
vadinama Kolumbo Vyčiais 
(Knights of Columbus) labai 
pasižymėjo ir padarė daug nau 
dos šiuo laiku, čia paminėsi-

•I 

me porą niazmozių. 
Apie porą savaičių prieš 

Sekmines iš Siberijos sugrįžo 
į Ckicagą James A. Murray, 
kuris apsigyveno 919 So. Bi- j " P * 
sliop str. Jis buvo su Ameri
kos kareiviais Liberijoje, di
deliame sodžiuje vadinam įme 
Spaskoje. Jis nebuvo kareivis, 
bet jis buvo Koiunibo Vyčių 
organizacijos pasiųstas patar
nauti kareiviams pristatyti 
jiems gyvenimą, palinksminan
čių mažmožių, kurių vyriaus " 
be- neduoda, būtent cigaretų, 
saldainių, poperos laiškams ir 
tt 

Pereitais metais nei Spas
koje nei apielinkėje negalima 
buvo gauti namo nei nusisam-

Amerikos jūreivių yra ir 
Turkijoje. Admirolas Knapper 
valdo {Suvienytų Valstijų lai
vyną Tarpžemio juroje. Jūrei
viai turi daug ir gana sunkaus 
darbo, 0 po jo jauni vyrai no
rėtų pasilsėti, pažaisti. Admi
rolas Knapper pripažįsta, kad 
Knights of Columbus moka 
surengti linksmųj sveikų ir 
padorių vietų bei priemonių 
žaislams. Dėlto jis užkvietė 
Kolumbo Vyčius atidaryti jų 
įstaigas Konstantinopolije 
(Turkijoje), Venecijoje (Itali-

ir visose kitose tautose ne vi
si žmonės vienaip mintijo ir 
mintija apie viešuosius mka-

kimas 1854 m. 
Tas kompromisas tai buvo 

valstijos Missouri ir Suvieny-
lus. Tie pažiūrų skirtumai į J tų Valstijų sutartis kongreso 
didžiuosius visuomenė* reika- patvirtinta 1821 m. Sulig tos 
lų aprūpinimo budus sudaro sutarties Missouri tapo pri-
partijas. įimta į Suvienyta* Valstijas, 

Kitados Suvienyto** Valati-; nors joje buvo vergijos įstatau, 
jose buvo dvi stambios par- Bet kompromisas, padarė, kad 
tijos. Viena vadindavosi The vergijos nebūtų į vakarus nuo 
Whigg (vežėjų partija), kita upės Missouri ir j žiemius nuo 
The Know Nothings (Nieko—;36o 30' šiaurinės paralelės. 
nežinau partija). Dabar yra 
trys žymios partijos: demo
kratai, republikonai ir socia
listai. Socijalistai yra veikiau 
tarptautinė partija, o republi
konai ir demokratai yra vieti
nės Suvienytų Valstijų parti
jos. Šitame straipsmje 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 Greeley. Pir
mutinis žymusis jau susida
riusios politiškos organizaci
jos surinkimas buvo 6 liepos 

Ta sutartis 1854 m. tapo be-
jiegė dėlto, kad tada tapo su
darytos valdžios Kansas ir 
Nebraska. Naujajai partijai ši
tas kompromiso atšaukimas 
nepatiko. 

Statydama savo kandidatą i 
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: poligamiją ir 
vergija. 
Poligamija reiškia VATU tei

tu rėti keletą pačių vien-se 
1854 m., mieste Jackson, Mi-
chigan'o valstijoje. ^ e v e ^ ! k a r t 
tuo pačiu laiku tos pačios dva- ^ u b U k o i l I l t l j a 
šios politiškų organizuotų su- , - • . . , . , . . • , • . T.i- • i- daugiausiai domės kreipė prie 
rinkimų buvo, Hanojaus, W is- , . .. , * . Y . ... », , s*vo kovos su vergija, bet a-consmo, Indnanos, Massacnu- .. . , . . . . . 

tydriai skaitfuit jos rezoliuci
ją 1856 metų matytis ir kita 
programo dalis* būtent noras 
suteikti centralei Suvienytų 

setts'o valstijose ir kitur. Tie! 
surinkimai patraukė piliečių 
domą. Naujoji partija gavo 
paramos. 

Kada 3 gruodžio, 1855 metų 
susivažiavo naujai išrinktasis 
Kongresas, tai Senate pasiro-

Dfl. ELIZEM1S DRAU
GELIS. 

Vidaus Reikalų Ministeris, 
L. Valstybės Tarybos narys, 
L. Kr.-Demokratų Partijos C. t 
K. narys, Kauno Medicinos! 
Draugijos sekretorius, gimė 
11 balandžio 1888 ui. Bardaus-
kų kaime, Vilkaviškio parap. 

Darbo ir Socialės Apsaugos 
ministeriją p. Paknis nei vieno1 

tinkamesnių darbininkų būvio' 
pergtrinimui įstatymo neišlei
do. 

Dr. E. Draugelis pravedė 
senai laukiamą Įstatymą - 'S 
valandų darbo dieną," kūme-

nASTBD^̂ TSTm 

Vyr* ir Motei R»K 
mo ir Deajnmg Mokykbu 
Mumis latema ir makymo bu<Ju JIJB 
trumpu laika i&mokalte viao u u -

to. 
Mes turime did&uuslua tr serlau-

Čių kariškių šeimvnoms ap ru - j ^ . ^puno . dert«n-n« ir «»**" 
* , * * r . jjgrrius, įcur kiekvieuas gauna gero* 

pinilUO, o r d i n a m v k ų ir k i tų . prakUkoe bestmoktndaaiaa. 
x »x- i. i_- . J i Visuose siuvimo skyriuoea ma&laoa 
Įnešti kabinetan samdymo į v a r o m M e l ektro. j»e*a. 
(larbillinkų į s t a t v m o projek- Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-

Tėv0 liaudies mokytojo mo- . 
įstatymo 

. ..... "atstatvmo darbininkų," 
koloje išėjęs pradinį moks- j ^ ^ ^ . t m o t e r ų J r vai_ 
lą, pastojo Marijampolės vyrų j k ų ^ ^ „ ^ m a ž a m e č i ų 

g.mnazijon, kurią baigė 1 ^ ! p r t s i k a l t ė O elgetų aprūpini-
mo" ir kiti. Kviesta darbinin
kų ir darbdavių pasitarimai 
del ordmarijos minimumo nus
tatymo ete. 

Tąip-pat didelę reikšmę turi 
sukviestas savivaldybių atsto-

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
jom įvairiuose pėstininkų pul-

kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patteras daromos sulig mleros, vi
sokio stiliau* tr dydžio is bet kuria* 
rnadu knygo*. 

MASTKE DESIGHING 
SCHOOL. 

i. V. Kasntrka, Vedėja* 
ISO N. STATE 8TI1EET. CHICAGO. 

K*mp*» L«k« SC aa*. i-tų lobų 

vų susiAražiavi«ias,'kuris grei-
* y S l g . ^ . S . i ^ l a t i i padės savivaldybėms su-

sitvarkyti, suvienodinti veiki
mą, jame buvo išaiškinta ri
bos savyvaldybių veikime, jų 
kompetencija ir santikiai su 
Centro valdžia. 

Energingai kovojama su 
spekulacija ir šmugeliu, įves
ta prekybos zona (spec. įsta
tymas) persekiojama slapta 
de£»indarystė (specialis įsta
tymas) ir visiškai lig susiren-

Valstijų vyriausybei daug val
džios, o sumažini valstijų ne-
prigulmiųgumą nuo centro. 
Šitą centralizavimo krypsnį 

ninku diviaijos ligoninėje or
dinatorium 3 metus pačiame 
fronte. Paskui persikėlė į Vo
ronežą, kur radęs dideli būrį 
tautiečių tremtinių, gyvai dė
jos prie draugijinio gyvenimo 
(Vyriausioje Lietuvių Tary
boje Rusijoje, L. Kr.-Dem. 
partijose, Katalikų Veikimo 
Centre, Lietuvių Karininkų 
Tautininkų draugijoje, Ateiti
ninkų ir t t ) , kol netapo sua
reštuota? nekuri'1 vietos "im-
nazijos gimnazistų (Bendorių, 
Lukoševičių, Griškelio ir kitų) 
tuomet tarnavusių pas bolše
vikus žandarais ir draug su ki
tais V. L. Tarybos B. 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-

kant Steigiamam Seimui už
ginta svaiginamų gėrimų par
davinėjimas (*peeialis įstaty
mas). 

Energingai pradėta valyti 
Lietuvą nuo plėšikų, tam tiks
lui įsteigti kriminaliai skyriai, 
ir prašalinami iš \?alstybės 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 pažymė
ta tvarkymas ligonių, vasti-
nių, ir vaistų sankrovų (pas-

DR. 6. M. 6LASER 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas S148 So. Morgan S*. 
Kertė S2-vo 8C, CbJcago, HL 

SPECIJAT.TSTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi ebro-

niikų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakar*. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefoną* Tards 6S7 

* Dr. M. T. STTUKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir CbirargMs 
Ofisas: 17-57 W. 47th S*^ 

(47 ir Wood gat.) 
Vaiandoa: 14 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki S:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

TeL Boolevard 1M 
Res. 2»14 W. 4Srd Street. 

T*L McKinley 26S 

SERfiflllTE SAVO AUS. 

dyti nei pasistatydinti, nei net j 3°ie> i r ^ l a t o . Konstantino-
budos įsitaisyti. Tada Murray P0 ' :J e Koluinlio Vyčių įstaiga 
įgijo prekių vagoną ir jame į- ^ a v i s a i n e t o l i gabios Švent-

vietės vadinamoji Šv. Sofija. 
U 
t 

taisė savo saidcrovėlę 
Tat 

boję, mes su savo 
išėjo geriau negu trio- Tai yra bažnyčia pastatyta 

saidvo-.va pradžioje šešto šimtmečio, o 
Murray važinėjo išilgai Sibe- P*^"1 penkioliktame amžije 

* rijos geležinkelio oOO mailių j t u r k ¥ Išversta į mėČetą. 
plote. Ir kareiviai ir vyriau-į 
sybė labai dėkingi J. A. M u r - f D a r b i l l i l l k ų V a r g a i . 
ray'ui už jo patarnavimą šal-
čiųšalije. Naujas nuotikis West Vir-

Pirm keleto dienų Xew Bed- j ginijos valstijoj, kur nužu-
ford'e, Mass. turėjo būti įteik- dyta 12 žmonių, kuovaizdžiau-
tas Suv. Vai. Kongreso vardu j sia liudija, jog mnsų mylimoj 

dė šalę 42 demokratų 13 re- j r e p ublikonai buvo gavę iš se-
publikonų ir 5 taip vadinami į msnės federalistų partijos 
Americans. Žemajame, arbaji^rj i lginiu išnyko. 
Atstovų, Bute (House of Re 
presentatives) republikoisai lai 
mėjo da daugiau, nes turėjo 
108 atstovus, o demokratai tu-

Keikia pripažinti, kad nei 
vienas kitas dalykas nebūtu 
galėjęs taip sustiprinti eom ra-
lizaciją Suvienytose Valstijose 

rėjo tik 83 ir Americans 45. |kaip kova su vergija. K?iku-
Vygai Imvo sutirpę visai- Tu- r į 0 s valstijos palaikė vergiją 

kupantų darbai verste vertė j tarosios greit bus visiškai pa-
imtis visuomeninio darbo, at-1 naikintos), feldšerių darbavi-
naujinti ir naujai tverti drau
gijas bet organizacijas ir žing
snis po žingsnio stumti užgro-
bikus lauk iš Lietuvos. 

Oia buvo kooptuotas L. V. 
Tarvbon. Medicinos praktika 

mosi sutvarkvmas, akušerių I 
kursų įsteigimas etq. Šaukia-! 
mas apskričių gyd. susivažia-' 
vimaš. 

Iš tikybų departamento— 
sutvarkymas metrikacijos. I i 

rėdami tokį didelę skaičių at
stovų republikonai • Atstovi) 
Buto pirmininku pastatė suvo 

pasinaudodamos saro 'eisėmis 
namieje tvarkyti savo reika
lus ir nepaisyti kongreso dau-

kandidatąNathanielį P. Banks.;gumos norų 
Jį parėmė Americans ir jis ta- Tą i>ačią centralisaeijos dva-
po išrimjtas. !sią. palaiko taip-gi ir 18-oji 

Profframas. pataisa prie konstitucijos įves-
... , Itoji 1919 m., kad Ccntralė Val-Kepubhkoiių partija buvo * - ^ . . . . . v . .. J! l^ J

A. idzia draustų dirbti svaigiais įsdvgusi iš \ vgų partijos ir ' 

Oarbė* Medalis kunigui Jonui j VYasbingtono žemėj nėra taio, i 
p. de Valles, bet vakarykšjiui j kaip ištikrųjų turėtų but. Nes 

;daug jos programo dalių pa
šau. Bet aisiskvrnno 

n 

i: 

prieš tą iškilmę kunigas mirė. 
Medalis kunigui tapo pripa
žintas del to, kad taip reika
lavo 26-tos divizijos komen
dantas generolas Clarence Ed-
wards. 

Kun. J . B. de Valles buvo 
kareivių kapelionas, laikomas 
Kolumbo Vyčių lėšomis, ne 
valdžios. Jig su kareiviais į 
Prancūziją nukeliavo rudenije 
1917 m. Ten j i s tarnavo 104 
pėstininkų pulke. 
. Tuojaus pirmoje naktije. kaip 
tik atvyko į mūšio linijas, mi
nėtasis pulkas gavo eiti į ko
vą. Iš kovos visas pulkas su
grįžo sveikas, tik vienas ka
reivis, paeinąs iš Connecticut'o 
valstijos, liko lauke gulėti su
želtas. Tą patyręs kunigas de 
Valles išėjo kareivio ieškoti į 
šūvių lauką. Likusieji šiek-
tiek nerimavo, nes vokiečiai 
moka gerai šauti. Eo kiek lai
ko amerikiečių kompanija pa-

f matė kunigą pareinant ir par-
eme&aat sužeistą kareivį. Ku
nigui teko kamuotis per duo-
l>es ir dygliuotąsias tvoras, 
n 'sait sužeistą žmogų ant pe-

ne \isi čia žmonės gali pasi
džiaugti tikrąja laisve, kokią 
kiekvienam užtikrina šalies 
konstitucija. 

Belaisvės vaisių čia dažnai 
tenka paragauti ypač sunkius 
darbus dirbantiems darbinin-

ir pirkliauti jais 

(Pabaiga bus,) 
«•, • r>," 

Nedirbantis darbininkas be'kų vergija čia kuoatviriausiai 
cento su šeimyna išmevamts i praktikuojama. Ir kuomet dar-
laukau iš pagyvenimo, kan,bininkas pasijunta tuomi ne
padaryti vietos kitam kokiam patemkintas, tuomet prieš jį 

vis mažiau ir mažiau galėjo į miestų ūkio skyriaus — rūpi
namais, kad miestai butų pie
ningai, tvarkiai ir gražiai at-

užsiimti, nes visuomenės dar
bas vis didėjo: mat, vokie
čiams traukianries iš Lietuvos j statomi, komandyruotas spe- j 
ir perduodant ištisus plotus \ e i a l i a i valdininkas Leipcigo pa į 

baudžiauninkui. i užsiundonii nusamdyti galva-
Del to dažnai tokiose vie- žudiiaL 

kams kaip įvairiose kasyklo- t o s e pakeliami streikai. Prieš j Didžiai gerbiame šios šalies 
se, taip geležies ir plieno dirb- j streiknojančiutš darbininku* į laisvę, kokia įrašyta konstitu 
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 kaipir kokių kazar-
mių) nusamdo darbininkus, ši
tuos apgyvendina ir pajungia 
darban, kaipir baudžiavom 

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 bjvio ir 
visos padėties pagerinimą-. 
Kas tuos parėdymus peržen

gia, tasai pavaromas iš darbo. 

kompanijos pastato nu«amdy- |Cįj0je. Didžiai esame dėkingi 
tas ginkluotas gaujas sargųMšiai žemei, kur turime prie 
Įvyksta praliejimas kraujo, i glaudą. Visuomet esame pasi-
žudynės. , rengę šitą šalį ginti nuo iš-

Ir visur tokiuose atsitiki-Į laukinių ir naminių priešinin-
muoso pralošia nelaimingieji į kų. Bet skaudu darosi, kuomet 
darbininkai. Nes nėra kas juo; i dalis darbininkų taip nežmo-
užtartų, išėmus stipresnes dar|nįškai kapitalistų pavergiama, 
bininkų organizacijas. Bet ir į išnaudojama ir pagaliau^ žu-
šitas nudvelkia kapitalistai, doma. 
kurie savo rankose turi auk- Augštos garins šalies veikė-
są, jai darbininkų būvio pagerini-

I r pastarosios West Virgi- mui kartais ])a<laro stebėtinus 
nijoj žudynės įvyko, kuomet 
kasyklų kompanijos nusamdy
ti detektivai buvo norėję iš-i bininkų vergijos, kokia faiai-
mesti laukan iš kompanijos ln į koma kaikurįų kompanijų ' 
šnių aštuonias darbininkų šei-į Šalis turėjo garbingą Lin

dai kius. Bet kodėl jie it 
neįstengia panaikinti tos dai 

mynas. Kompanijai nepatiko, 
kad tų šeimynų užlaikytojai 

colną. kurs parbloškė čia juo
dų žmonių venriją. Dabar lau 

darbininkai buvo įstoję unijon.' kiamas kitas koks garbingas 
Tokie atsitikimai nepirmie-'vyras, kni-s panaifentų baltų 

na Suv. Valstijose. Darbinin-į darbininkų vergiją. 

i i r i f f - ' i . i * • J - f f i - ^ ^ - ^ ^ - f c - ^ i - ^ f ^ - -f- fTip-Į 

bolševikams ir lenkams, pra
dėjo slysti iš jų rankų valdžia 
Tuo laiku ūmai 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 
II 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 panagus, kurie juos er
zino, kiršino, agitavo, nieko 
realaus jiems neduodami. ne>, 
deja ir "vieninteliai darbo 
žmonių gynėjai" iš social-de-
mokratų. kaip luome: vedęs 
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rodon susipažinimui su pigiu 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru • 
r+, kuouet skaitai ar siuvi ar la
sai, tai tuomet rra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip tomai net iki )S.0«. 

JOHN SMETANA 
Akių Spedjalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminai satefldamas dykai. 

Kampas lS-tos gatves. 
3-dios labos viri Flatt'o aptlekos. 

Kunbarts 14, 1», 1«, 17 ir 1S 
Temykite | mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėlials, Seredo-

IT greitu sugriautų* namų 
statymu, užmegsta 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. 
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apsigynimo skyrius, suriš iš-
i 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 
šimtinių nuo dvarininku paA-
mė, kad mūsų tėvynės kovo
tojus aprūpinti. Be to dar 
dalyvauja spaudoje, kaipo pu
blicistą'! ir feljetonistai p<i į 
vairiomis slaptvardėmis nuo 
1908 įmetų. 

"Laisvė," Kaunas. 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

a { _ l mis ir Petnyčiomis. 
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JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

n BO. La aaiJiB STRKKI 
Gyvenimo TeL Homboldt ST 
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S. D. LACHAWia 
U«ttrry» GraaVloa jouinuuijo, lald*. 

tvvMe ko piirfmaria. R«lk»l« n»!d*Jo at-
siiaulrtl, o mkso 4*i*u tmsft* aisaaėdlotL 
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•MMde-;| Dr. P. P. ZALLYS 
lietims Dentistat 

10*47 So. Mkblgaa, Avenoek g m 
vauunrasi t tu • •**•>«. 

:t 

. Kun. J. Petraitis, L. U. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dalmrtiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliju ir žada būti šiose vielo
se; 

°.o -Orange. .Mass 
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Pinnadieius, gegužės 24 19^3 DRIŪGSS a 
i TIESOS SPAUDOS BENDRIJA. 

Amerikos lietuvių pinigai, J Lietuvos spaudos reikalu, 
pastangos ir prityrimai, gru-j tikslui surinkdama keli: 
puojami šiandienę, daugiau- 'sėtkus tūkstančiu dolier 
sia Įvairiose vertelgystės sudarydama prityrusių 
jstaigose, kurių tikslu yra ninku būrį, kuris tuojau; 
pakelti iki augščiausio laips- tuvoje šiuo gyvuoju kla 
nio Lietuvos pramonę ir prie dirbtų, 
kybų. Susidariusių Ameriko- Nevr Yorko apielinkėsfiau 
je lietuviškų bendrovių pa- yra pradžia darbo paarta, 
matas grynai bizniškas. Or-; Cia keli mėnesiai atgal įiurė 
ganizuojamas kapitalas ir j Marijampole Spaudos 
žmonės, beabejonės, atneš ; rija, dabar suorganizavU ie 
Lietuvai begalinės naudos ^os Spaudos Bendriją, iarių 
ir galima tikėtis, paliuosuos' tikslas vienas ir tas paf-pa-
musų šalį nuo vergavimo I sirupinti lietuvių spaud rei-
svetimiems ir padės sudaryti \ M a pačioje Lietuvojd Yra 
Lietuvoje tvirto kultūrinio ir j vilties, kad abi bendrui tos 
politinio mušu tautos pagrin- • pačios pakraipos žmoniFeda-
džio. Norint, kad Lietuvoje mos, susilies į viena ipuda-
sekmingai vystytųsi pramoni-1 r>*s ne atskiriems Lietip ap-
ja ir prekyba, neužtenka tver- j skrižiaag spaustuves pigti, 
ti vertelgystės Įstaigų, bet rei-1 bet visos Lietuvos svm& ru 
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-

Surinkti Amerikoj lietuvių 
tarpe Šerais mažiata $100, 

iyj apšvietos veiksnius, butij! 000.00 k«niialo ir lažiant iš

pinti s — Tiesos Spauf Ben
drijų 

Šiuos žodžius rašaiiain te
ko patirti, kad jau pegsta 
artimesni ryšiai tarj abiejų 
bendrijų ir sudaryl pienai 
busimajai darbuoti kuri 
maądaug atrodys pančiai 

MONTELLO. MASS. la:ičius, A. Buikis, P. Zaka 
jrauskas, J. Jankus, B. Kas-

Bal. 25 d. Šv. Roko parapi- • nauskaitė, K. Aučiunas S. Jas-
jinėj salėj įvyko parapijos su- kūnas, F. Lapinskai A. Jasi-
sirinkimas, kad pasitarti kas-
liidc statymo naujos bažnyčios. 

iabai nenuoseklu. Statomam 
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--kulturos. 

Lietuvai šiandie labiausia y-
ra roilrnlintro loilrroč^in t t i v . 

gų ir įvairiausios rųšies kito
kių spauzdinių. Tvirčiausias 
Lietuvos gerbūvio ramstis, ga
lingiausias įrankis kovai už 
krikščioniškų kultūra, dorą, 
politikų —^įmk -fiįiĮįizdintas 

galėms tuojaus nurkti Lie
tuvos didesniuose entruose: 
Kaune, Seinuose, jlniuje ir 
kitur tinkamus sfustuvėms 
namus. 

2. Inkurti tuosebunktuose 
moderniškas spausves, ku
rios galėtų atlikj visokius 
spaudos darbus 

3. Kleisti Liettoje krikš-
čionškoje pakraipje dieninių, 
savaitinių ir meninių laik
raščių, atatinkam įvairiems 
Lietuvos piliečių ?ikalams. 

4. Įsigyti popejs dirbtuvę. 
5. Tų svarbų u^ianymų vy 

žodis, kum iki šiol gana silp- j k i n a n t > s u s i n e š t i L -Lietuvos 
nai Lietuvoje reiškėsi 

Karo audros, siautusios Lie
tuvos padangėmis virš penkių 
metu, suardė dideliais vargais, 
spaudžiant rusų autokratams 
subudavotų lietuvių kultūrinį 
pamatų. Mokyklos, kurių bu-
vo 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
ta kurti Lietuvos kultūrinis 
ir politinis veikimas. Be pini
gų ir prityrimo nekų lietuviai 
tegalėjo sulipdyti. 

Laikraščių Lietuvoje nors 
jic> ucina^cu, uct niaici į j anc 

jų padėjimas daugiau kaip ap
verktinas. Kasdien jiems gre
sia mirties pavojus. Mokyk
loms vadovėlių labai trūksta. 
Neturint lietuvių kalboje va
dovėlių, kaikuriose Lietuvos 
vidurinėse mokyklose (gimna
zijose) vartojama rusiški va
dovėliai. Kaune gyvuojančios 
lietuviu ir žydų spaustuvės 
išimtinai užnivt"* spair/dininiu 
Įvairiu vai>ty!)ės eirkuiioiii, 
pranešimų ir, paliepimų, kultū
ros darbui nėra ten vietos. 
Vilnius šî k liek rupina>i kul
tūriniu jii"tuv(.is reikalu. Muk-į 
slo Drauirija parengia karts 
nuo kario rimtesniu knygų 
ir mokyklos vadovėlių, bet 
tenai darbų, kaip įmanydami. 
trukdo lenkai. 

Papartinis Lietuvos spaudo? 
stovi,- negali patenkinti visų 
Lietuvos piliečių reikalų. Ir, 
galima tvirtinti, kad greit ne-
phl.^rkins. j< : Amerikos lietu
viai nestos Lietuvai į talka. 

Po ilgo svarstymo parapijonys 
ir» gerb. klebonas kun. J 
Svagždys vienbalsiai nutarė 
statyti nauja, gražių bažnyčią 
puikioje vietoje. Visi pasiža
dėjo aukoti nuo 25 iki 100 dol. 
Tat-gi, jei jau nutarėme pasi
statyti naujų bažnyčią, ir pa
žadėjom dėti gausias aukas, 
tatai, gerb. Montellos IT apie-
linkės lietuviai katalikai, bu
kime tvirti savo prižaduose. 

Šeši metai atgal tamsus ir 
juodas debesis buvo užėjęs ant 
Montellos katalikų. Daugelis 
manė, kad jau juodos rankos 
viską pagrobs. Bet stojosi ki
taip. Dievas padarė taip, kad 
sulaukėme gerb. kun. K. Ur-
bonavičio, kuris suardė priešų 
pienus ir sutraukė jų gamina
mus katalikams retežius. 

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

Liepos 54. L. R. K. A. Fe
deracijos 9 kuopa rengia mil
žinišką išvažiavimų ant p. J. 
Kuraeijo ūkės. Visas pelnas 
skiriamas statymui naujos baž 
nyčios. Tikslas gražus, taigi 
tikimasi sulaukti daug ir gra
žios publikos. 

J. J. 

smarkuolė pasigavus taip ap
mušė ieškotoją, kad net gy
dytoją turėjo šaukti. Po to 
pasidavė teisman. Vietinio 
teismo neužteko, reikėjo siek
ti net Danvillę. Matot, ką 
menkas dalykėlis gali padary
ti. Kiek reikia laiko sugaiš-

, v , įti ir pinigo išleisti, 
boms, J. \eberezas. j . sjhosre-1 ,,. . Z - ,.-. 

A ienoje svetimtaučių šeimy
noje susirgo moteris. Pakvie-

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

veikėjais arba įsjtigomis, ku
riems tas klausimas labiausia 
rupi. 

0. Į Tiesos Spfados Bendri 
jos dalininkus rlimti tik lie
tuvius arčiau sftvinčius prie 
Lietuvos krikščipių demokra 
tų pamato. 

Tai tik apskitai paimtas 
Tiesos Spaudos Bendrijos dar-
buoties pienai. Bendrijos 
darbuotojai gal netrukus aiš
kiau su savo ti slais ir užma
nymais Amerik s lietuvių pla
čioje visuomen je pasirodys. 
Čia tik buvo s-arbu pažymė
ti, kad jau na idragas darbas 
varomas ir pj ndžiaugti, kad 

Amerikos lie iviai ieško kul
tūriniam darbą dirvų neAme-
rikoje, bet tėvrnėje Lietuvoje, 
kur ura* vicu.-jlaukia gražesnė 
ateitis ir garlingesnė dalis. 

Amerikoj! lietuviškų 
laikraščių ir spaustuvių turi
me reikalo lietuviškus pinigus 
ir žmones koncentruoti Ameri-
rikos lietuviij kultūrinio dar
bo plėtimui. Lietuvon eisime 
darbo dirbti. Tenai mūsų lau
kia. 

Tiesos Spaudos Bendrijos 
sumanytojams ir darbuoto
jams nuoširdžiai linkiu gra
žiausių pasekmių iš taip nau
dingo Lietuvos naudai darbo. 

Darbininkas. 

ris, P. Birtulis, J. Motekaitis, 
J. Vingiolis, A Kačkauskas, 
P. Zdankus, kun. P. Vaitukai
tis, B. Lamaitis, J. Ališaus
kas, M. Dambrauskas, P. Zau-
rienė, A. Kasiliauskis, J. Za-
kaitis, K. Kisonienė, A. Jur
gelaitis, J. Žadeikis, A. Janu
šauskaitė, L. Šilgaitė, J. Bal
čiūnas, A. Varanis, K. Jan-
čięnė, K. Kosėnė, Akramavi-
čia, B. Valaneienė. J. Sandu-
levičia, Akramavičienė, P. Pe
tronis, P. Zakarauskas, J. 
Brazauskas, J. Tripcikis, A. 
Šimkus, V. Ūselis, F. Lileikie
nė, K. Balčiūnas, (antru kart) 
A. Beinoraitė, K. Gecikas. 
Varde Tautos 'Fondo 59 sky

rius taria širdingą ačiū už au
kas, kurias sodėjote patrijoti-
niam tikslui, t y. šelpimui 
lietuviškų mokyklą ištautin-
tuose mūsų tėvynės pakraš
čiuose. 

S. T. 

WESTVILLE, ILL. 

stas gydytojas išrašė ligonei 
vaistų. Užtaisyti vaistai buvo 
supilti stiklan ir pastatyti mo
teriai gerti. Nakties metu tri
jų metų vaikutis paprašė ger
ti. Atsikėlęs vyras, užuot van
dens, padavė vaikui tų stiklų 
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 pasakė, kad vaikai 
užnuodinti ir pervėlu juos 
gelbėti. Abu kūdikiu mirė. 

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

Mainerio pati 

TAUTOS FONDO 
THenTAT.AT 

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. 

Balandžio 11 d. Dr. Bielskis 

(Tąsa). 
Jis manė, kad tas bus grei

čiausias ir saugiausias pienas. 
Jis taip-pat prisakė įnums^va-
žiuot. neatidėliojant i Kauną, 
padaryt reikalingus sutvarky
mus del tavorų sukrovimo ir 
peržiūrėti išdalinimo budus. 

Atvažiavęs į Kauną, ma
čiausi su Ministerių Pirminin
ku p. Mykolu Sleževičium, ku
ris taip-pat žadėjo pagelbėt 

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

Į kelias dienas daugelis kro 
vimų pradėjo pasiekt Kauną 
ir buv0 išdalinti po mūsų ypa-
tvka priežiuia. Kaslink iš
dalinimo tavorų, visuomet su-
sinešiau su kapitonu James T. 
Seott, viršininku Amerikos 

mums. Jis siuntė mane pas j Pašelpos Administracijos (A-
Karo ir pas Vidaus Mijijie- merican Relief (Hoover) Ad-
rius, kurie maloniai žadėjo pa- ministration) Kaune. Tas ofi-
tarnauti. Karo Ministeris, y-'cierius visuomet man pagel-
patingai užsiinteresavo ir pi i- bėjo ir visuomet noringas beu-
statė pagelbon oticierą, kapi
tonų P. Tamosauskiną *) veik
lų darbininkų, kuris neišpasa
kytai pasidarbavo suradime 
apskričių, kur pagelba bu o 
labai reikalinga, ir per jo pa
sistengimus galėjome siųst 
pagelbų į tas vietas. 

Aš ypatiškai ėjau j kožnų 
miestelį, sutikau atskirai vie
tinius komitetus ir su jais pa-
sidalirau mintimis kaslink 
reikalingii tavorų ligonbu-
čiams. 

Visur mes aiškinome, 

Fėrai mūsų parapijoj jau 
pasibaigė. Kokios buvo pa
sekmės, neteko dar patirti. 
*. ,. .-, ... .„ kalbėjo Karai. Amolu parap 
Žinoma, negalima tiketies to- . . . D , * u. 
kių pasekmių, kokios būva 
kitų Jcolonijų parapijose del 
to, kad turime daug priešų. 
Ale kad ir savieji nevisi rė
mė. 

Aitriausiu vietos lietuvių 
katalikų priešu yra nezalež-
ninkai, tas šašas .nt lietuviš
ko kūno, kaip tūlas svečias ra-

svetainėje, Brooklyne. Aukų 
surinkta T. Fondui $102.52. 

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

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

CICERO, ILL. . 

NĖR VIETOS PROTINGAM 
KJUI. 

Vienna.—Čia ranką darbo 
algos tris ir keturis vsyk dides
nes už p rot i n trų darbą. Oatve-
karią konduktoriai, kriaueiai ir 
Ui p nemokinti darbininkai 
gauna nuo 25.000 iki 50,000 
kroną į metus. l>et gydytojai, 
advokatai ir taip prof'esijona-

Penktadienyj, gegužės 14 d., 
vakare, įvyko nepaprastos pra 
kalbos Šv. Antano par. svetai
nėje. Kalbėjo kun. dek. Miro-
nasy kuris savo turininga kal
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 

Po 1 dol.: G. J odelis, A. 
Beinoraitė, J. Mikolainis, Ma-
trašinskienė, J. Mironas, J. 
Laurinaitis, J. Mockus, A. Pb-
vilonienė, K 

šė savo korespondencijoj. Jie 
su savo vyskupu, kad pajieg- > Balandžio 20 d. kalbėjo Ne* 
tų, tai iš pamatų, išgriautų iYorke> A u š r o s V a r t l* P*r- 5Ve" 
kataliku bažnvčia. Be neza- j t a m ėJ e- A u k u surinkta $142.15. 
lesninkų, turime čia ir dau- D r ; B i e l s k i u i J s t oJu s i L i e t u ' 
giau įvairaus plauko priešų. | v o s M l s l J a i r w S a h n t t o h a u 

' Pradžioje g«gužės mėnesio j T a « t o į Fondf paskaitų laiky-
buvo 40 vai. atlaidai. Pirmai^ T ; f ;P a ^d a ^uot i sutiko tik 
dieną iškilmine sumą laikė k a ^Lietuvos atv>kcs Lietu-

vos Valstijos Tarybos narys, 
gerb. kun. dž. Mironas, kuris džiakonas iš Danvilės, p kitas 

svetimtautis kunigas su mūsų .. . .„, ,, . . , 5. ,r-v savo puikia iškalba klausvto klebonu asistavo. Mišparus. v ., v .. v , .; 
laikė vietinis airių kunigas 

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

Trečią dieną buvo kunigų: 
du' svetimtaučiai iš Danvillės, 

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, 
iš Iiegllerio lenkas ir vietinis:Pa. A u k ų T . F . surinkta $61.00̂  
airis, Iš lietuvių buvo, apart į Balandžio 26 d. Wilkes-Bar-
nrasų klebono. Tėvas Meškaus
kas iš Chicagos. Prieš atlai
dus klebonas buvo paskelbęs, 

Nieko nelaukiant, Ameriko-į lai darbininkai, vyrai ir mote-

krošius, B. Kelpšas, J. Valan
čiauskas. 

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

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

Po 1.50: A. Bislys, J. Ge-
drikis, M. Lukošaitienė. 

Pol/jOOdoL: G. Jodelis. A. 
Kukta, K. Martin, P. Vaišelie-
nė. S. Lenplis (f), P. Zalu-
bas, A. Javarauskas, A. Ma
cijauskas, P. Gnrėnas, J. An-
dreliunienė, X. X'. M. Jocaitė, 
M, Mironienė. Krikščinnas. A. 
Petraitienė, O. Andrejauskie-
nė, Šarpetienė, J. Ligutis, A. 
(!rubis, A. Rabačauskas, J. 
Valaitis, S. Stankcvičia, J. 
I'aulauskas, A. Xoreikis, O. 
Krencieuč, J. Časas, A. Za
karas. .1. Rimkus. A. Rubliau-
skas. M. Jokubauskaitė. J. 
rornauskas. 1). Diržius, J. Le-
žinias, A. Donielienė. J. Ori-

Kastutis, A. kad bus keletas lietuvfų ku 

kun. 
Krenčius, J. Adominas, J. Xa- gų. Xežinia^ kokia buvo prie-

^ je reikia suorgamžuoti tokių]rys, gausa nuo 10,000iki 15,000 įgaitis. P». •ian?oniP«e1 .». .>a-
bendrijų, kuri patrupintų• kronų į metus. . rakąs, -I. Maiiauska^. A. 'Va

re, Pa Aukų surinkta $81.71. 
Balandžio 27 d. Pitstone, Pa. 

Auku surinkta $87.12. 
Balandžio 28 d. Plymouth, 

Pa. Aukų surinkta $37.00. 
žastis, kad*tik vienas kun. Balandžio 29 d. Forest City, 
Meškauskas teatvyko. jp^ A u k u surinkta $82.48. 

Šio mėnesio pradžioje ne- Balandžio 30 d. Duryea, Pa. 
tikėtai "VYestvillėn užsuko p. j Aukų surinkta $55.00. 
Norkūnas. Trumpu laiku ta- Gegužės 1 d. Sugar Xotcb, 

pinigai buvo surinkti Suvie
nytose Valstijose Lietuvių 
Dienoje ir kad atsakomybė 
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 viską. Radome- Ug
nius gulinčius ant lentų, var
tojo maišus prikrautus šau-
dais, vieton inatrasų, vieton 
apdengalų, vartojo senus sku
durus. 

Ypatiškai egzaminavau dau
gelį ligonbučių — visur pri 
krauta, žmonės sirgo nuo šil
tinės, raupų ir kitų pavojingu] 
ligų. Maži vaikai prigrūsti 
skyriuose. Išnaikintuose aps-
kričiuose šeimynos gyveno 
kiaulių tvartuose kartais su 
sergančiais vaikais. 

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

dradarbiauti. Tokiu būdu ne
buvo priešingumo ir atkarto
jimo mūsų darbo. 

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

"Man atsitraukiant, kaipo 
viršininkui šios Misijos, no
riu iš?-eikšti dėkingumą Tams
tos koperacijai visuomet su
sinešti su mumis, tokiu būdu 
žinojau apie įvairius Amerikos 
Pašelpos Administracijos užsi
ėmimus. Visuomet pranešei a-

3<>g pie veikimus, todėl negalėjo 
palikti priešinimo ir atkartoji
mo darbo. 

"Amerikos Raud. Kryžius 
ir Amerikos Pašelpos Admin
istracija apturėjo didžiausias 
pasekmes. Tamsta parodei 
taktą ir adminisį|ratyviškų 
gabumą atlikime s«A-o darbo. 
Ypatingai ant manęs tą Įspū
dį padarė, kuomet buvai šan^ 
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
li įspūdį padarė milžiniški iš* 
naikinti plotai. Matėm daug 
apleistų ūkių ir neprižiūrėtų 
kelių. Aš ypatiškai aplankiau 
9 kaimus, 31 miestelius ir 53 
ltgonbueius. 

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. 

Vieną kartų atėjau į kaime
lį, kurį bolševikai buvo aplei
dę tik dviem dienom prieš mu-
^ų atėjimų. Gyventojai reika
lavo pagelbos. Kitas mažas 

kurie negal«*>io bnt i!ei«tį i fc- mie^fr'i* hnn'lė r:-; ii pagelbų, 

po surengtos prakalbos baž
nytinėj svetainėj. 

Pirmiausia p. Xorkunas kal
bėjo apie vyčiu? ir aplamai a-
pie jaunimų, ką gero padarė 
bei nuveikė, l'askui kalbėjo 
apie nelaimingą Westvillėj 
žmogų — nezaležninkų vysku
pų, — kuris niekur nepabuva 
ir neirauna ramios vietos. Pa-
pasakojo, kas yra nezaležnin-

Pa. Aukų s.urinkta $90.15. 
Gegužės 2 d. Scranton, Pa, 

Aukų surinkta $179.08. 
Xors 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 

gonbučius ueiei SIOKOS pritai
kymų, kaip tai: lovų, uždan
galų ir t. t Ligonbučiai buvo 
be vaistų ir gyduolių. 

Kuomet sugrįžau Kaunan 
nuo pirmo apžiūrėjimo, radau 
pirmą vagoną gyduolių atva
žiavusį iš Berlyno specialiu 
traukiniu su specijale sargy
ba, sulig prašymo Lietuvos 
valdžios. Manęs nesant, tas 
vagonas buvo perduotas Lietu
vos Raudonajam Kryžiui. Jie 
išdalino trečdalį tavorų Hgon-
bučiams Kaune, o atliekamos 

m Red. 

vę, kokią naudą ji teikia Lie 
tuvai ir kų turi iš jos šerini n 
kai. Jo prakalba visiems pa
tiko. 

Pavasariui išaušus AVestvi-
llės moterys, daugiausia, dar
žuose triūsia ir vištas augina. 
Viraai seteriai prapuolė viš
ta. Ji pradėjo ieškoti. Kita 

Dabar gerb. dž. Mironas lan
kosi Chicagoje. Visi, kas tik at
silankys į gerb. džiakono pra-

DUS tevvnes laisves išgavimui. . . . •* • . • , . . . 
.. . i_ j • • m kalbas, įssmes visą glebi nau-Jis primena, kad ici ne Tautos . '.v .. - Z - • •» „ % » T • i_ jausiu iš tėvynes zimų ir ais-rondo aukos. Lietuvos kanuo- ; . . . . , T . 

k&i ir išrodė iii klaidas. Gai-.Tautos Fondo nuveiktus dar-
la. kad tose prakalbose neza-
lėžninkų nebuvo. Ant galo 
kalbėjo apie lietuvių bendro-

tnenė 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 į 
rėmėnie iki šiol Tautos Fondų. 

m 

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

K. J. Krušinskas. 
Tautos Fondo sekr., 

456 Grand S 
Brooldyn, X. Y. 

oei voluečių kareiviai neprilei
do. Jie atėmė maistą ir to 
miestelio gyventojai turėjo su
grįžti namo. Aplankiau dau
gumą išnaikintų apskričių, pa
darydamas užrašų jų reikala
vimų, patartą jų vietinių ko
mitetų. Paprastai tie komite
tai susidėjo iš vieno žydo ir 
dviejų lietuvių. Jie dirbt) su
tarime del gerovės valsčiaus. 
Reikalavimai buvo perdideli; 
žinojau, jog neturėjome užtek
tinai tavorų palengvint vi
siems. 

Xusprendžiau duot duosnin-
gai ligonbučiams ir prieglau
doms, potani koncentruoti pa
gelbų apskričiuose ir valsčiuo
se, kur labiausia reikėjo. Mano 
surašąs tų apskričių inėinė 18 
kaimų, 7G ligonbučius, 49 mies
telius ir 21 prieglaudas. Kvi
tą del tavorų visuomet buvo 
paimta, kuomet buvo tavorai 
išduoti vietinienis komitetams. 

(Daugiau Bus.). 
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• CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
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SAVO MOTEREI TURI MO 
' Į KETI $10 SAVAITĖJE. 

Pirmadienis, gegužės 24 d..' 
Šv. Marija, Krikš. Gelbėtoja. Buvusiam kareiviui Myroa 

Antradienis, gegužės 25 d., įSnath'karė dar oeptętbaigė. 
Šv. Gregorius VII, pop. į J is budarnas Prancūzijoje ve-

---.'<!<'' praneuzaitę ir po karės par 
sivc/.r Chi<*agon. NEGALI SUVARTOTI TIEK 

DAUG DEGTINĖS. A n * d i e i u * a b u d u s t o J° i m" 
[minių santikių teisman. Pyo-Į.^^nĄ 

Prisieitų gyventi 155 metus. «na i tė turėjo apdraskyta vei-
Ida, apmuštas ir pamėlinavu-

j o h n į s i u s poakius. 
Teisėjas pasižiūrėjęs j įm-

Buvęs saliuniniokas 
Spies lmvo padavęs prašyme 
teisman, kad jam butų sugrą skriausta jauna moterį padavė 

ir 
"~a 
• i 

l 

v. 

i 

» 
i 

žinta 1,057 kvortos degtinės, [tarp jųdviejų armistieiją. lie
kana konfiskavo probjbieiji- pė buvusiam kareiviui mokėti 
iiiai,agentai jo saliune. $10 kas savaitė savo myli-

1 'rašymą per?jurinėjo teisė- mosios užlaikymui, 
jas Landi s. 

GERAS ŽMOGUS ATRAS
TUS PINIGUS tNDAVĖ 

POLICIJAI. 

Teisėjas paklausė Spieso, ką 
jis manąs daryti, jei jam bu
tų sugrąžinta visa degtinė. , 

Tasai atsak»\ kad degtinė 
jam esanti reikalinga v a i s i A n a d į e n g v i e n a s ž m o ? n s 

tams. Nes l)e svaigalų jis ne-į i m- , j0 Chicago ave. policijos 
galis apsieiti. j r a5tinėn ir padėjo ant stabuko 

Bet prohibieijos Įstatymuose'faepgj sakydamas: 
pasakyta, kiek vienam žmogui { 
galima per mėnesį gauti ir 

Kas užsirašėte Bonų 
"Drauge", ateikite, atsineški
te "reeeiptes" ir imkite Bo
nus; tiktai pirkusieji per Bo
stono Bendrovę malonėsite 
kiek palaukti kol ateis iš Xew 
Yorko tani tikros kvitelės, ga
vę jas tuoj pagarsinsime laik
rašty. 

Taippat ir visi kas tik nori 
gali išnaujo užsirašyti Bonų ir 
čia pat tuojaus gauti juos. 

aukiame ypatingai j tų 
kolonijų lietuvius, kur nėra 
Laisvės Paskolos Komitetų: 
nenusiminkit, vyrai, galite ir 
Jus lengvai Bonų gauti. At
siųskite $100.00 ar $50.00 (o 
galima ir $500.00 siųsti) mo-
ney orderi išrašytą vardu 
"Draugas" Publ. Co. i r tuoj 
gausite gražų dideli Boną, o 
prie jo 14 kuponų. Patariame 
visiems mokėti ne Liberty 
Bondsais bet grynais pinigais, 
nes kitaip tie kuponai, tartum 
sparntliai, bus truputi apkar
pyti. 
"Draugo" stoties iždininkas 
1800 W. 46 St. Chicago. HL 

iais ant gaivu. Paskui vaiku
čiui ir mergaites skaičiuje a-
pie 500. Vwa procesija darė 
dideli įspūdį. 

Prie galo eilės buvo tam ty
čia papuoštos dvidešimtis aš
tuonios mergaitės. Jų ruliai 
buvo gelsvos spalvos Šilko. 
Pirmutinės nešė žalius vaini
kus, supingamos viena kitai 
rankas, o kitos nešė lelijų bu
kietus. Tas irgi darė nepa
prastų įspūdi. Daugelis žmo
nių atsidusę tarė: "O, koks tai 
puikumas, kas galėjo manyti, 
kad taip bus parengta, taip 
puikiai priruošta." Tas būrys 
mergaičių ėjo pirm arkivys
kupo. Tai darbas buvo didžiai 
gerbiamų ir mylimų mokyklos 
mokytojų, seserų -Nazaretie-
čių. Jos' tajp priruošė vaiku
čius, kad 

"Krepšyj yra nemažai pini
gų. Radau jį pamestą Ciark 
gatvėje, arti Chicago ave v 

Policija negalėjo atsistl>ėti tuo 
žmogumi. 

Išeidamas pasisakė esąs koks 
tai Carl Eutter. 

RIAUŠĖS MADRIDE. 

vartoti degtinės. 
Teisėjas pasiėmė paišeli ir 

apskaitė, kad jei sugrąžinta 
degtinė buvo pavartojama kai
po vaistas, tai buvusiam saliu-
nininkui prisieitų gyventi Si
tam ašarų klonyj mažiausia 
155 metus. 

Spies eina 55 metus. j Madridas. Ispanija geg g 
Teisėjas atmetė prašymą- j _ _ Cia p a s k o l b t a k a i į s 0 , ( , . . 
Apleido žmogelis teismo t i ^ k u o m o t u ž v a f e a r ^ • 

kanmarj aimanuodamas, 'kilusios baisiausios riaušės del 
netinkamo padalinimo d'̂ oiio* 

MIRTINAI PAŽEISTA VIE- į gyventojams 
NA AKIM NEMATANTI 

Iš CHICAGOS UETUVip 
KOLONUy 

PASARGA BONŲ PARDA
VINĖTOJAMS. 

MOTERIŠKĖ. 

Ant kampo 63 gat. ir Ste-
wart ave. susidaužė 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 Bernardo ligoninėn, d a r 
giai pagysiantK nes jlružtos 
galvos smegenys. 

Riaušių metu plėšta kaip 
kiautuvės, taip privatiniai 
V-mai. 

APKRAUSTYTAS SVAIGA
LŲ SANDELIS. 

NEREIKIA KABINĖTIES 
AN VEŽIMŲ GATVĖSE. 

Xakties metu svaigalą san
deliu. 3024 \Vest Roosevelt r<i., 
Įsikraustė vagiliai ir išnešė 
$3,(XX) vertės parinktiiiiansios 
degtinės. « 

A])linkiniai vaikai matę vė
lokai vakare pravažiuojanti L. L. paskolos bonų komi-
sunkų autnmobilj su dėžėmis, j tetas laikys susirinkimą šiar-

yisi l)onų pardavinėtojai, 
kurie esate pardavę Brigbton 
Parke, o pinigus pridavę kitų 
kolonijų stotįms, dabar turit 
gautus bonus pristatvii 
pirkėjams i namus, arba 
Brigbton Parko sto-
tin, ne? daugelis pirkėjų at
sišaukia mūsų stotin ir neži
no kur gauti boną. Visi bonų 
pardavinėtojai turi atkreipti į 
tai dome, ir greitu laiku iš
pildyti tą, kas augščiau pasa
kyta. 

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

stoties rast. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

kuriose, turbūt, buvo sukrauti 
buteliai su degtine. 

Septynerių metų Jane Bro-
snihan, 1138 East 03 ga t , už
sikabino ant pravažiuojančio 
vežimo, neatsižvelgdama, kad 
vežimas smarkiai važiuoja i r | 
paskui aną važiuoja kitas. 

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

Pusgyvė pristatyta i m:inus 
ir tuojaus mirė. 

MIRĖ NUO SVAIGALŲ. 

VIENAS UŽMUŠTAS, KI
TAS MIRŠTA. 

Sherman viešbutyj staiga 
į mirė Orville K. Gorce iš Xew 
Yorko, keliaujantis auditorius. 

Mirė jis nuo svaigalų, kurių 
pirm poros dienų, kaip sakė
si, buvo gėręs. Prieš* mirs'ant 
apako. Apakęs j savo kaiuiKtii 
šaukėsi gydytojo. Nuėjęs gy
dytojas nieko jam negalėjo pa
gelbėti. 

t'ie. "t. y. panedėlio vakare, 
gegužės 25 d. S valanda Die
vo Apveizdos parapijos mo
kyklos kambaryj (Unior. Ave. 
ir ]8tos gatvės). , 

Visi bonų pardavinėtojai, 
katries tikta: Imi knygeles, bu 
tinai turi susirinkti į šį susi
rinkimą, nes labai daug vra 
svarbių .dalykų svarstymni. 

Kviečia valdyba J. G. 

TRUPUTĮ ATPINGA SVIES
TAS IR KIAUŠINIAI. važiavo dideliu 

i ' priklausą : "iu i , 
Indiana Serapj Angliškoji spauda praneša, 

IŠ BRD3GEP0RT0. 

mums butų garbė, 
kad ir visi tuo reginiu gerė-
tumės. Seserim? priklausė pa
dėka už jų nenuilstantj pasi
darbavimą. 

Inėjus bažnyčion abipusiai 
vidurinio tako sustojo mergai
tės, suėmė viena kitai 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 gvvas 
rožių daržas. Priruošti* prie 
Dirmavonės Sakramento turė
jo vietą suoluose bažnyčios vi
duryje, o sale jų buvo kuriai. 

Dirmavonės tvarka: -
Jo Makarbė arkivyskupas 

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

Paskui, apsirengęs Jo Ma
lonybė arkivyskupas liturgiš
kais rūbais, su infula ir paduo
tu pastoralių ženklu, asistuo
jant kun. AJer. Skrypkai, 
kaipo diakonui, ir kun. Ig. 
Albavičiui, kaipo subdiakonui, 
pradėjo teikti Dirmavonės Sa
kramentą. Tvarka buvo graži. 
Viduriniu bažnyčios taku visi 
ėjo darmavotieš, o grifo šoni
niais takais. Dirmavonė užė
mė tik vieną valandą ir pusę. 
Tas parodo kaip viskas buvo 

į gerai sutvarkyta ir gerai pri
eini Šta. Apie nubuoduma ir 
nuovargi, kaip paprastai būva 
tokiose iškilmėse, nė kalbos. 
Nors arkivyskupas, sužinojęs 
toki skaičių, susirinkusių 
Dirmavoties. išanksto pranešė 
busimąjį nuovargi, bet to nuo
vargio niekas nejautė. 

Už pavyki ma tos iškilmės 
ir visą tvarką turime būti dė
kingi gerb. kun. M. L. Kru
šni. Stoka žodžių, kad išreikšti 

jtė, 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-
porte yra taip: kada jaučia
ma, kad prakalbos arba prog
rama baigiasijai n et durys 
svetainės braška kaip verčiasi 
žmonės laukan. Palieka tik tie, 
kurie ir auka< duoda ir bonus 
perka. 

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

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

kė, 1.50. 
Po L00: I 
S. Šiuris, P. Antanavieia, 

G. Banza, A. Doveika, P. Gri-
tėnas, J. Pabijonas, A. Jovai
šas, P. Mureika, A. Mikšionis, 
J . Ramanauskas, J . Paliulis, 
J. Staskonis, P. Anžulas, P. 
Jalapugas J . Baubkus, LT. 
Freitikienė, P. Gaška, U. Gai
lioms, V. Damijonaitis, 0. 
Burnaitis, D. Burnaitienė, J. 
Sekojus, K. Milašius, P. Ja-
kubaitis. L Raudaitis, S. Ru
gys, E. Vidmantienė G. Stasi-
lionis, V. Damijanaitis,, 0. 
Vaitkienė, P. Gedvilienė, 0. 
Švelniukė, M. Juškaitė, 0.. 
Kvederaitė, J . Janulis, O. Var-
činkienė, M. Kraučiunas, J. 
Žakas, M. Vainauskienė, P. 
Dubinskienė, P. Kibartas, 0. 
Staskonis, B. Stadomskienė, 
P. Bagdonas, J. Bauknis, D. 
Slėnis, K. Nąudolaitis, K. Že
brauskienė, J. Dirašas, J. Pet
kus, '? . Norušas, P. Lazdaus-
kas, P. Baublys, A. Kokas, J. 
Mikšys, V. Mielinis, B. Poein?, 
A. Andrešiunas, A Subis, A. 
Grisius. 

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

$108.41 
A. B 

Užsiprenumeruok "Vytį5 

i)i. J. .]. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virš :',W įdomiausiu Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio" 
ii-j u No. 7 išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
:;jsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
Ihtstracijomis puošimo kiekviena '* Vyties. 

i Varjni kas kita yra taip iškalbinga, kai]) iliustracijos. 
jNė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 

alba neatvaizduoja dalyko taip. kaip iliustracija. 
j. \ 
! Kai-knrios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
uiones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
tuntą. 
iMėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
įfytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

j "VYČIO" Administracija 
261 S. Halsted St. Chicago, III. 

~ T 

REKALAUJA. Telephone: Yards «492 

REUUNGI LEIBERIAI. 
del ffrįko darbo. Darbas pas
tovus! 

'Link Beit Co. 
1 39th & Stewart 

REIKALINGA 

Dešim| moterų, prie sortavi-
mo re^į įr paperas. Pastovus 
darhas|jera mokestis. Au\-
šaukitelnojaus, gatavas prie 
darbo. 1 

B i Kili Supply Co. 
2100 So. Morgan St. 

Pantry 
Valgis. A 

rgaites 
ūkite 

N HOTEL 
2Siouth Clark Str. 

$60 mėnesyj ir 

IŠWESTSIDĖS. 

Gegužės 10 d., š. m., pp. A. 
Dūda ir J . Mikaliunas, žinomi 
AVest Sidėj darbuotojai, aplei
do Chicagą ir iškeliavo savo 
bi angion tėvj-iėn Lietuvon 
Abu jaunikaičiu priklausė prie 
L. V. 24 kuopos ir visą laiką 
nenuilstančiai darbavosi. 

TodeL išvažiuojantiems «L 
V. 24 kuopa ir Aušros Vartą 
parapijos choras gegužės 5 d. 
buvo Įrengę išleistuvių vaka
rą. Buvo tai šeimininis vaka
rėlis, kuriame atsisveikino 
rii augai su savo išvaduojan
čiais draugais, nuoširdžiai 
linkėdami laimingai sugryžti 
savo gimtinin kraštan ir dirb-

Prie LAdres Vyrai ir Moteris 
Gera mokas. Geros valandos At
sišaukite 

MORISON H O T E L 
23 m tb Clark Str. 

1 • 
Indų Plojai $45.00 kambaris ir 

Burdas Atsiikite. 
M o f l S O N HOTEL 
23 Sith Clark Str. 

• Į Į -
Chambermįs $45.00 j mertpsi, 

kambaris ir turtas. Atsišaukite 
MORISON HOTEL 
23 StUi Clark Str. 

Į 
REKALINGOS. 

Merginos irįnotens $20.00 . savai
tėj . Svariam firike. lengvas darbą.*. 

Htanri^ Vitkin Co. 
2M1 Si Panlina Str. 

-4 
Į 

Jaunas Tjwj Suvirs 1S įmetu a m 
žiaus del lenįuis fobriko darbo: 
mokestis 40f. j valanda mokinan-
t ies labai geraįroga geram žmogui. 

WiM«& Companr 
' 1^8 C T « * T Str. 

k m 
REnĮ^TJJGOS 

Merginos prie l^gvaus fabriko Or.r-

Improrcd Croįa Ana Seal Co. 
1750 MTripp Ave, 

=*= 

Du žmogų 
automobiliu, 
kompanijai 
Iron. Į jog po truput] ima atpigli 

Ties Jaekson ir 19 ave. Ga-j sviestas ir kiaušiniai. 
Ty, automobiliui užvažiavus Kai-kuriose krautuvėse ga-
ant geležinkelio bėgių, staiga j Į j , n a ^ „ t i cukraus po 22 een-
ant jo atūžė traukinis. j ta svarui. Bet vienam ir tam 

Automobiliaus šoferis Brou-jpatfam žmogui duodama ;ik 
yant žuvo \ietoje. Kitas žino- j vienas svaras. 
gus taip pažeistas, kad mirš
ta paimtas ligoninėn. 

Automobilius sumaltas. 

FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATE - INS'JRANCE 

E i ROPEAN AMERICAN BUPEAU 
ut P*rdwod« L»ivot>orl»» 

N O T A R I J t Š A S 
3741 $« Itbicd $treet, Clncafo lttmot« 

T t U P U O m BOULCVARD 6 t 1 j 

Dirmavonė. 
(Žiūrėk "Dr-go" X. 121) 

Antrų valandų po pietų su
bruzdo Bridgeporto g\-vento-
jai. Kaip janni, taip seni. iš 
visų pusių, įraukė j Šv: Jur
gio parap. mokyklų. Visi be
veik mokyklos kambariai bu
vo pilni vaikučių, kurie ren
gėsi prie tos iškilmės. Kiek
vienas kambarys išrodė kaip 
gėlių daržas, nes kiek
vienas stengėsi kopuikiausiai 
pasipuošti. 

Atėjus paskirtam laikui vi
si sustojo i eilę ir graži p r s e 
sija pradėjo eiti iš mokyk
los Auburn gatve aplink kle
bonijų. Prie klebonijos proce
sija sustojo laukdama Lšeinant 
J. M. arkivyskupo. Procesijos 

Konstantinopolis. ^ . 22. — tvarka buvo tokia: 
Yra žinių, kad prancūzai grei Pirmiausia nešė kryžių. Pa
tu laiku apJeisią Turkijos p:v- skui ėjo Marijos Kūdikių dr-
vinciją CHielją i r .savo spėkas į lė. aštunto ir septinto sky-
sutrauksia Sirijon, prieš JK» .riaus mergaitės, baltuose m-
kylančius orabus. jbuose su gyvų gėlių vainike-

K i tose krautuvėse pesenovei 
imamos augštos kainos. 

PRANCŪZAI APLEISIĄ 
CILICIJĄ. 

Jiems svarbiau yra Sirija 

prigulinčia jam pagarbų. Tų ti savo tėvynėj, nepriklauso-
dienų gražiai pasidarbavo ir moj Lietuvoj 
parapijos komitetai 

"Kanklių" choras, p^ vado
vyste p. Janušausko, d ž i a u 
sią atliko savo užduoti. 

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

I š BRIDGEPORTO. 

Lietnvos T^aisvės Paskolos 
stotis, i r Tautos Fondo 32 sk. 
Įrengė prakalbas geg.9 d. Šv. 
Jurgio par. >vet 

Prakalbas atidarė p. P. Bal
tutis. "Kanklfct" choras, po 
vadovyste p. B. Janušausko, 
atgiedojo Lietuvos himnų ir 
padainavo keletu dainelių. 

Po to eiles "Liuosybė" gra
žiai padeklemavo J. Jablons-
k«itis, sv. Jurgio par. mok. 
mokinis. Paskui pasirodė ant 
estrados gerb. svečias kun. 
Mironą? ir dviem atvejais pa- Svečiui (Wea* Sidėje. Chica-
pasakojo dang žinių iš tėvy- goję) Api0 p-lės Pilipavičiutės 
nės, Lietuvos. mokiniu vakaro in<lėjome nj r . 

Pertraukoje "Paskutinė ko-'minu prisiųstą kito mus ko-
va' ' deklemnvo p-lė O. Gečai-j respondento. 

Pasiges pp. A. Dūdos ir J. 
Mikalinno netik \Vesi Sidė.-
jaunimas, bet* ir pašelpinės 
draugijos, nes jiedu čia buda-

rmi visur veikė, visur darba
vosi. 

Visiems buvo gaila persis
kirti su savo ištikimais drau
gais, bet atsiminus, kad jiedu 
važiuoja i 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, pasveikiu-
kit motinų Lietuva. Pasveikin
to! daug iškentėjusia, l>ot 
šiandie jau laisvų! Sudiev! 

Parsiduoda Grherne pigiai Lietu
viu apgyventoj lėtoj priežastį par
davimo patirsit tat vietos . 

G. Jaltbaaskis 
S443 \i*nrn Ave . 

AKUŠEBKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrime 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
kį laike l igos. 

S U S So. Ha l s t ed S t , Chicago, DL 

%—»«»—»+»»»»»—»——— 
RcsM. tSS So. Ashland Brv. ChJcafO. 

Telef oaaa Haraarket S&44 

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

SpecUaUstas HoterffiDB, V y r i t t a 
Vaiki) ir n » ą chronlSk* itgų 

Ofisas: S S M So . Halsted SC, Chicago 
Te le fonas Drover M t s 

V A U U T D A S : 10—11 ryto S—S po 
pieta 7 — 9 v a k . Kedėttonds l t — I I d, 
—»a<ja»aaaaaaaa»aaaaaaa»a 

J.P.WAITCHES 
ATTORNET AT LAW 

U E T C V I S ADVOKATAS 
«S4t S. WOOO STRKKT 

1t$ W. l « h STBEBT 
CHICAGO. 

M ^ S Ž V 43«S 
, » « a - < » Į i l i m^mmumm m • i • • » » •m 

DR. S. NAIKELfS 
LIETUVIS 

O T D T T O J A S I B CHERCRGAS 
Ofiau ir Oyvealrao v!et% 
S » 2 S o . Halsted Str. 

Ant Viršaus Cniversa! State Bank 
Valandos nno 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po p ie tų: nuo 7 iki 9 vak.'j 

Nedė l iomls nuo 10 iki 2. 
Tettttmm ftrd* m* 

[Dr. M. Stopnickt 

t 
Visai pigiai pasiduoda krautuvė j f 

muzikos, rr.okyklo) reikmenų, žaislu j Į 
vaikams ir kitų rĮkmenų. : -

Gera. vieta art | prie mokyklos. Į -
Priežastis, saviniicas išvažiuoja 
I^ietuva. 
10808 Michigsn &L Chlrago. m 

3107 So. Morgsa otreet 
CHŪCAGO, VLLaOlB 

Telefoną* Tardą M M 
TalAndos: — I iki 11 tt ryto; 
6 po pls tn Iki t v*k. Ned*llo- . 
mis a n o S iki 8 vai. vakarą. 

S -
! 

—K 

Tarsiduoda i::bai parankioj vietoj ' 
kraut'dve (šalta ko*, irngvi giorimai ; 
ir knygmas) po N t 1817 S. Tnion | 
Avo. Chicago. III. Thkamiausia vieta i 
Lietuvo.rr.8 katalikais^ nes krautuvė į 
priešais Dievo Apvdidos ssaetainė ir 
mokykla. Krcipkitesoa!' Į 

A Stiil|rik.<3ka.« 
713 W. UMh Mac* 2 Floor rcar 

DR. CHARLES 3E6AL j 
Perkė lė s a v o ofisą po n a n . 

4729 S. Ashland Avenue 
SprrialiMas d i iovn . n»o»enj ir vy
ru lijro. 

Parsiduoda Buf-orie ir Grocerno 
lietuvns apgyventoj Mėtoj, biznis yra 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
ki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 | 

vakare. Nedė l iomis 10 iki 1. 

i vai; 
; j 2 ii 
' i vak 

Telefonas Drcxcl 2880 

gerai iisdirbtas per iaug metu. turi 
būti greitai parduoti nes savininkas 
einn j kitą biznį, bus parduota už 
teisinei posiulv.iima. 

».->5r, So. Parltna St. 

| X -

I ! 
T I R U PARDIOTI MODERNIŠKI'* 

RAKAJf»t S.— 
T^arlns seto. I>;ninr-room setą. plie-

n.r.i- lova, l>ivonas, ^laer Pianas Vi-
rtorola. I'honocafas. Kamoda. libra-
ry «-t:ila* grindin''' Urnpa. fixtur( ir 
tt. viskas pnrsiduo? labai pigiai. 

2 to« So. .%« Ave. CVrro. UI. 

Parsidiioda mūrinis namas 6x4 at
sišaukite npio 5:30 vai. kiekvieno (iio-
na. 

43t:, So. I.fnroln. 

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chinirg«s 
OGSM 4930 W. 13 St, 

4 t Oosat 

^ 

Rea. t » » W. 4» Avessse 
Te le fonas Cicero M M 

Ofiso Cicero 49 
KATfW*MT! LIETUVIŠKA! 

RED. ATSAKAI. 

AXT KAVP/OS 
Mnžn tnrma S nkru. namas. višfr,m!« 

gardą? rsotcU m;o miesto Mt. <;r.vn-
wood. 

Willi»m Andridi 
104 Mm-iHlaV Ave. 

RIMAI AXT R A I D O S . 
! T>r] pavieniu *!.;onių. arba po d'i 
: Šviesus. p:f-ri. ant 2 lor . ) . jėjimas i5 

fronto'. Vra \.įtins, tolefnai ir kiti j -
i taisymai 

79* W. 21 P1a«* (J. K.) 

fTomStt i 
• ADVOKATAS * 
H Ofisas Didmiesty}: • • 
S 29 South La Salle Street | 
• Kambarin S34 | 
m TeL Octitrul ftSte | 
H ihasjuOi aanB>ea»sjj • • sj ̂ aasBjassi a > a > a s s I 

j Vakarais, 812 W. 33 St ! 
• TeL Tards MSI = 

I 
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