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Lenkai Nori Jau Taikos 
su Bolševikais 

Bolševikai Nori Paimti Dvin-
ską ir Minską 

ANGLĖKASIAI T U R I DU 
P | tS IŲLYMU. 

Suvažiavime vienas iš anų bufr 
priimtas. 

LENKAI PARAGAVO 
KARĖS. 

Ima kalbėti apie taiką. 

Berne, Šveicarija, gi'g. 25.— 
Lenku vyriausybė paskelbė, 
kad kaip greit lenku armija 
kovoje su bolševikais atsiek
sianti savo tikslus, atatinka-
mus vyriausybei, pastaroji 
tuojaus busianti pasirengusi 
stoti f i ' kos tarvbosna su 
bolše\ 

N E P A VYKIMAS SUVER
ČIAMAS ANT VOKIEČIŲ. 

Gina lenkai Dvinską ir Vilnių. 

nžvedf 
jie, 

atsilie] 
Nes 

neats' 

'- ui lenkai jau 
•ie taiką. No-
albų a tgars is 
kuose. 
, kad lenkai 
kslo. Stos jie 
netekę Dvin-
nsko ir Kije-

-
.KA 90 MYLIŲ 

FRONTU. 

Lenkai neleidžia bolševikams 
• 

pasiekti rytinę Prūsiją.. 

Varšava, geg. 25. — Rusn 
bolševikų kariuomenė pašėlu
siai atakuoja rytu lenkų fron
to galą per 90 mylių. 

Lenkai deda visas pastan
gas atsilaikyti tara fronte. Nes 
bolševiku tikslą:- vra aiškus. 
J ie nori sulaužyti lenkų fron
tą ir susisiekti su rytine Ru-
sija. 

Visu 90 mylių ilgio frontu 
seka žiauriausieji mūšiai. So
džiai pereina iš rankų į ran
kas. 

Je i bolševikai nori savo 
frontą ištęsti ligi ryt inės 
Prūsijos, jie tai gali pada-

Londonas, geg. 25 — Iš pa
skelbtų lenkų armijofc štabo 
pranešimų sužinoma, jog bol
ševikai skaitlingą kariuomenę 
sutraukę Dvinsko-Minsko šone, 
kur šiandie seka žiauriausieji 
mūšiai. 

Lenkai sako, kad bolševikų 
kariuomenėje esama daug vo
kiečių, išlavintų šaudyme ar-
motomis, 'ypač kulkasvaidžiais. 

Lenkai ta ippat sakosi, kad 
lenkų kariuomenė didžiausias 
pastangas dedanti apginti 
Dvinską. Xes jei Dvinskas 
pultų, tuomet, sako, bolševikai 
per Lietuva susisiektų su ry
tine Prūsija. Gal dar butų pa
vojaus ir Varsa vai. 

Savo keliu iš Maskvos p r a 
nešama, kad Minsko-Dvinsko 
šone bolševikai neper t raukia 
puolimo ir pažangiuoja. Abu
du svarbiu miestu, matyt , vei
kiai teks bolševikams. 

Karės ekspertai tvirt ina, kad 
lenkų armijos viršininkai 
padare nedovanotiną klai
dą pradėdami ofensyvą pr ieš 
bolševikus Ukrainoje. 

Kuomet lenkai krikštavo 
briaudamiesi ant Kijevo, tuo 
metu jie neapdraudė dešiniojo 
savo karės fronto sparno, at-
si remiančio Letgali joj . I r kuo
met jie džiaugėsi Kijevo, stai
ga bolševikų kariuomenė ūžte
lėjo opiausion lenkų vieton. 

Wilkes-Barre, Pa., geg. 25— 
Iš trijų- Peiinsylvanijos kietų
jų anglių kasyklų apskriėių 
anglekasių atstovai turi čia su
važiavimą. Atstovai reprezen
tuoja 175,000 organizuotų an
glekasių. 

Suvažiavime svarbiausias 
klausi as, kokiuo būdu susi
taikini* su kasyklų kompanijo
mis. Darbininkų atstovai jau 
trys mėnesiai tar iasi su kom-
panijų atstovais. I r vis be pa 
sėkmių. Išpradžių buvo taria
masi Xew Yorke. Paskui per
sikelta AVashingtouan pakvie
tus Darbo sekretoriui. 

Tie atstovai dabar suvažia 
vimui rapor tuoja apie dvi 
priemoni, kad sulig vienos, a r 
kitos butų galima susitaikinti. 

Viena priemonė — tai sek
retor iaus Wilsono, sutinkant 
kompanijoms, pasiūlymas pa
didinti kiek daugiau 15 
nuoš. didesnę užmokestį. Nes 
kompanijos jau y ra pasiųlu-
sios 15 nuoš. Be to, kompani
jas apsiima pripažinti uniją. 

Antroji priemonė — .prezi
dento Wilsono pasiųlymas pa
skirti komisiją iš trijų žmonių 
ir tai komisijai pavesti nusta
tyti darbininkams užmokestį. 

Vnglekasių suvažiavimas da
rni* turės progos pasirinkti 

vieną iš tų priemonių. 

KONGRESAS NESUTINKA 
SU A I R I J O S MANDATU. 

Sako, Amerikai nereikia tos 
vargdienių įstaigos. 

SUAREŠTUOTI CARRAN 
ZOS PALYDOVAI. 

A N G L I J 0 N IŠVEŽAMI AUS 
TRŲ VAIKAI . 

v» 

eta 

ryti tik *per Lietuvą, pir
miau paėmus Vilnių ig ki
tas lenkų pozicijas Lietuvos 
teritorijose. 

Nepaprastas Nuotikis su Pran
cūzijos Prezidentu 

Keliaujant iškri to jis per trau
kinio langą. 

Paryžius, geg. 25. — Užpra
eitą naktį Prancūzijos prezi
dentas Paul Desehanel su ke
liais savo palydovais buvo iš
keliavęs į Montbrison, kur 
kaip vakar turėjo butjatideng-
tas paminklas ant vieno pran
cūzų lakūno kapo. 

I š *fcštadieMo prezidentas 
jautės i nesveikas, sakėsi jau
čiąs persišaldymą. Nežiūrint 
to j is sutiko keliauti iškilmėm 

Del prezidento nesveikumo 
traukinio vagono, kuriuo jis 
važiavo, visi langai buvo sti
priai uždaryti . 

Kaip jis iškrito. 
Traukiniui smarkiai vaduo

jant , prezidentas pabudo iš-
miegų ir pajuto persunki] orą 
savo apar tamente . J i s pakilęs 

I 

iš lovos naktiniuose drabu
žiuose mėgino a t idaryt i vago
no langą: Langas buvo stip
riai uždarytas . Tad kuomet 
Desehanel su visu s t iprumu 
atsirėmė į langą aną at idary
ti, langas staiga atsivėrė, pre
zidentas neteko l igsvaros ir iš
krito iš vagono laukan. 

Traukinis tuo t a rpu be nie
kur nieko nuvažiavo. 

E jo daugiau mylios basas. 

Iškritęs Deschauel neper-
daug pasižeidė, nes pataikė 
ant smilčių pylimo. Pakilęs 
daugiau mylios ėjo vienuose 
naktiniuose drabužiuose, ba
sas, tamsumoje. Eidamas p a " 
galiaus sutiko vieną geležinke
lio darbininką. Darbininkas jį 
nuvedė į signalinę stotį ir pa
telefonuota į artimiausią mies
tą Montargis kuoveikiaus pa-

Vienna. gcg. 25. —. I š 
200 vaikų nuo 6 ligi 14 metų-
amžiaus išvežta Anglijon, kur 
jie kokiuo laikotarpiu bus pa
valgydinami ir auklėjami**• 

Tai vaikai y ra daugiausia 
vietos profesijinių žmonių, 
kaip tai profesorių, mokyto
jų, gydytojų, advokatų i r kitų. 

Daugelis vaikų iš Vienuos 
išvežta į Švediją* Daniją, ()-
landiją, Šveicariją ir Italiją. 

*Paskiau dar vienas būrys 
vaikų bus paimtas Anglijon. 

siųsti automobilių. Automobi
lius atvažiavo i r prezidentą 
Įjaėmė minėtan miestan. 

Traukinyje pakilo t rukšmas. 
Kuomet už kelių valandų 

traukinis nuvažiavo į Montbri
son, tenai susekta, kad prezi
dentas pražuvęs važiuojant 
traukiniu. Pakilo neapsakomas 
trukšmas. 

Bet iš Montargis kiek anks
čiau Montbrison valdžiai bu
vo telefonu pranešta apie pre
zidento likimą. 

Daug juoko ir džiaugsmo. 

Ant rytojaus anksti i Mon-
targis pas prezidentą atkelia
vo jo žmona i r premjeras 
Millerand ir greituoju t rauki
niu jį paėmė į Paryžių. 

• Washington. geg~*£6. — 
Prezidentas AVilsonas* vienu 
žygiu kreipėsi į abudu kon
greso butu, kad kongresas jį, 
prezidentę, autorizuotų Suv. 
Valstijų 'vardu pr i imt i Armė
nijos mandatą, kokį talkininkai 
pasiūlė Amerikai. 

Prezidentas savo laiške pa
reiškė, jog to mandato priė
mimas yra didelių krikščionių 
žmonių noras. I r todėl kongre
sas neturėtų nustumti šalin to 
troškimo. 

Senate tas prezidento laiškas 
tuojaus pakėlė stiprią opozici
ją. Repulikouai senatoriai* pa
reiškė, kad tegu Armėniją glo
boja patys talkininkai, jei jie 
moka naudoties karės vaisiais 
(ii Amerikai nereikalinga pa
imti globon tą "pavargėl ių 
įs taigą." 

Toliaus pareikšta, kad kas 
talkininkams netinkama, iš ko 
irematoma jokia nauda, tas 
skiriama Amerikai. 

Senatorius Smoot pažymėjo, 
kad jei Amerika priimtų tą 
mandatą, tai j is pirmaisiais 
metais Amerikai atsieitų 59,-
(XK) vyrų (kareivių) ir ^ m i 
lijonus dolierių. 

Mandatui priešinasi i r dau
gelis demokratų senatorių. 

Carranza bus palaidotas su 
karės iškilmėmis. 

Pragaišo Visokia Industrija 
Rusijoje 

Mexico City, geg. 25. — Su 
nugalabinto buvusio preziden
to Carranzos lavonu čia trau
kiniu parvyko ir jo buvusieji 
palydovai. Naujos valdžios į-
sakymu suareštuoti jie visi. 

Gen. Obregon intar ia juos, 
kad ar kar tais jie, palydovai, 
nebus prisidėję prie nugalabi-
nimo Carranzos. Nes esama 
prirodymų, buk jie negynę sa
vo viršininko, kuomet tasai 
buvo užpultas. 

Carranzos lavonas čia bus 
palaidotas su karės iškilmy-
bėmis. 

Vakar susirinkęs Meksikos 
kongresas provizijonalin pre-

IŠNYKUSI INDUSTRIJA 
RUSIJOJE. 

Darbininkai vietoje dirbti, ieš
ko duonos. 

atnaujinti prekybą su RusPĮa. 
zidentn išrinko Sonora g m W Bolševikai deda pastangas 
natorių. de la I luer ta , kurs 
skaitosi pirmutinis revoliuci
jos sumanytojas. 

PRAMATOMAS GENERA-
LIS S T R E I K A S A I R I J O J E . 

Dublinas, geg. 26. — Gone-
ralis geležinkelių darbininkų 
streikas grūmoja Airijai. Kai-
kur darbininkai atsisako iš
krauti kareiviams reikalingus 
daiktus. Ki tur lolvomotivu in-
žinieriai atsisako valdyti lo-
komotivns, jei traukinyje yra 
armijos daiktų. 

MACREADY PATVARKY
SIĄS AIRIJĄ. 

Revelis, geg. 25. — Visokia 
industrija Rusijoje yra išny 
kusi. J ą sunaikino talkinin
kų blokada ir civilė karė, taip
gi bolševikų veikimas užval
dyti šąli. 

Yra ir kitų priežasčių. Bet 
tos nėra ta ip svarbios. 

iš visų svarbiausioji prie
žastis — tai talkininku bloką-
da, ty. talkininku atsisakvmas-

> 

Jis duosiąs pagelbos policijai. 

Dublinas, Airija, gegv 26.— 
" M e s čionai atsiųsti duoti pa
gelbos vietos policijai, kad ši
ta veikiau ir pasekmingiau ga 
lėtų pildyti savo pareigas ir 
sugrąžintų šaliai normalį civi
lių įstatymų pildymą. Taigi 
mūsų darbas yra polieijinis, 
bet ne ka r in i s . " 

Ta ip kalbėjo Royal Ii toni
nėj , Kilmainliame, Sir Nevil 
Macready, anglų kariuomenės 
Airijoje vyriausias vadas. 
Gen. Macready pareiškė, kad 
Airijoje negyvuoja jokia ka
rės padėtis ir tokios padėties 
niekas čia negali reikalauti. 

•Jis sakė, kad šiandie Airi
joje nepildomi paprasčiausieji 
ciyiliai įstatymai. Išnaujo į-
gyvendinti tų įstatymų pildy
mą gali atlikti tik policija, bet 
ne kokios karinės spėkos. 

Airijos padėjimas, • 

Apie šiandieninį Airijos pa
dėjimą* vyriausias vadas taip 
aiškino: / 

Šalį terorizuoja maža žmo
nių par t i ja . Ta par t i ja laužo 
šalies įstatymus. Gi tą partiją 
paremia gyventojų didžiuma 
ic ta didžiuma prisideda prie 
nepildymo įstatymų. 

Policijos pareiga prižiūrėti, 
katĮ žmonės pildytų įstatymus. 

Tas nuotikis Paryžiaus bu!-, I r tik tuomet tasai darbas ga-
vardiiose pakėlė daug juoko Ii duoti vaisių, kjuomet |pačią 

atsiųsta su tikslu pagelbėti 
policijai šitos sunkiose parei
gose. 

-J ie žino piktadarystes. 

Gen Macready toliaus pa
reiškė, kad sinn-feinerių orga
nizacijos tokie politikiųisi va
dai, kai]) Ar t lmr Griffith, 
John MacNeili i r kiti, yra pa-> čia darbininkus dirbti dieno 

mis ir naktimis dirbtuvėse 
"amunicijos, ginklų ir audek
lų. Ne s tai visa reikalinga ka
reiviams ir karei. 

t IMPERFECT IN 0RIGINA 
mmmm 

ir džiaugsmo, Pasidžiaugta, 
kad prezidentas išliko sveikas. 

Gydytojai vakar paskelbė 
biuletiną, kad prezidentas jau
čiąsis sveikas,, išėmus nežy
mius indrėskimus veide ir k v 

_ * 

policiją paremtų didžiuma. 
Taip nėra Airijoje. Polici

jos čia neparemia didžiuma 
žmonių. I r todėl vargšės poli
cijos darbas neturi jokių vai
sių. 

Tad anglų kariuomenė čia 

tys visokių papildomų piktada
rysčių dalininkai. 

Sakė, jie tai visa žino ir ga
li tai sustabdyti . Visgi to ne
daro. I r jei jie atsisako veik
ti prieš tuos piktus darbus, jie 
turi blogus norus. 

Gal kar ta is toksai G'rifi'ith, 
kurs skaitosi Airijos respubli
kos vice-prezidentas, nepasiti
ki perdaug savo autoritetu, 
sakė gen. Macready. Bet jei 
taip, tai aš jo vietoje būda
mas tuojaus rezignuočiau iš 
vice-prezidentystės. 

Kaipgi su Airijos armija. 

Kaip žinoma, Airijoje gy
vuoja slapta savanorių ar
mija. Gen. Macready apie tą 
armiją kalbėdamas pasakė, 
jog jam nėra žinomas tos ar
mijos skaitlius ir jos kokybė. 

I r j is manąs, jog ta armija 
čia neturinti jokios reikšmės. 
Pagaliaus /pridūrė, kad jei ta 
armija gerai suorganizuota, 
išlavinta ir drausminga, kaipo 
tokia gali but ir pavojinga. 

"Š iandie čia padėjimas An
glijos yra toksa i" , sakė Mac
ready, "koks kituomet turė ta 
boerų žemėje, pietinėj Apriko j . 
Visa šalis palankiau ja jiems 
ir stovi prieš vyr iausybę . " 

Pabaigoje vyriausias vadas 
rntikino, jog Airijoje bus pra
vesta reikalinga tvarka. Bet 
{as bus- atl ikta ne su vienu ir 
kitu mėnesiu. 

viską atnaujinti . Bet jiems 
nevyksta tas darbas. Praeis 
daug metų, kol Rusija atsigai-
velios po šito baisaus jai smū
gio. 

Apverkt inas padėjimas. 

Šiandie kaip Petrograde, 
taip Maskvoje darbininkams 
nėra kas veikti, išėmus gink
lų ir amunicijos dirbtuves. 
Uralo apskričiuose, sakoma, 
esą daugiau darbo. Nes tenai 
išarti gaunama žalios medžia
gos. 

Bet visoj Rusijoj neliko nei 
penkioliktojo nuošimčio išdir
binių, palyginus su normaliais 
laikais. 

Dirbtuvės uždaryto* Petro-
grade ir Maskvoje. Labai ma
žai atliekama kokio nors dar
bo tik dirbtuvėse Putilovo, 
Treugolinko ir metalinėse įs
taigose. 

.Bolševikai šiandie varu ver-

Bolševikai teisinasi. 

Už tą padėjimą Rusijoje bol
ševikų valdžia kaltina talki
ninkus. Gi pati save teisina. 

. Sako, talkininkai nori Rusi
jai pragaišties. I r jie jau at
siekę tikslą, nors išdalies. J3a-
ko, nepatinkanti talkininkams 
bolševikinė valdžia. 

Gi .bolševikai neprisipažįs-
tvir t ina jie, kad bolševikinė 
valdžia kovoja prieš*reakciją, 
prieš tą elementą, kurs buvo 
pavergęs ir nori pavergti Ru
siją. 

Bet bolševikai neprisipažįs
ta, kad jie butų buvę prisi
dėję prie sunaikinimo Rusijos. 

J i e turi daug vilties. J i e ma
no nugalėti reakcijonines spė
kas ir su laiku, žinoma, ne
greitai , įvykinti Rusijon ger
būvį. Jvoks bus gerbūvis, nei 
jiems patiems nežinoma. 'Tik 
jie žino ir jaučiasi esą darbo 
žmonių atstovai. 

Darbininkai nenori dirbti . 

Pr ie industrijos sunaikini
mo prisidėjo darbininkų pa
vargimas ir apsileidimas. 

Daugelis iš darbininkų netu
ri ką valgyti. Alkanas žmo
gus negali dirbti. Neturi rei
kiamų spėkų. Išalkusiam ru

pi ne darbas, bet gauti kur 
kiek kokio maisto. 

Žymi dalis darbininkų yra 
tiesiog aptingusių. J ie pasiti
kėjo bolševikų pažadėjimais. 
J ie buvo mane, kad kuomet x 

i socijalistai ims valdyti šal^, 
tuomet darbininkams reiksią 
arba visai mažai dirbti, arba 
nieko. Manė, kad ir be darbo 
galėsią puikiai p ragyvent i 

\ Tiež pakilus revoliucijai, 
metė darbus, a tpra to dirbti ir 
dar šiandie į visokį rankų 
darbą žiuri su didžiausiu pa
niekinimu ir pasibjaurėjimu. 
Sako, tegu dirba visi buvusie-' 
ji " p o n a i " . Gi darbininkams 
atėjusi " p o n a v i m o " gadynė. 

Kuras ir maistas. 

Dirbtuvės pačios, neturėda
mos užtektinai reikalingo ku
ro, negali nieko produkuoti, 
būti išnašios. 
Ta ip yra ir su žmogumi. Žmo 

gus, negaudamas užtektinai ir 
kaip reikiant pavalgyti, kūne 
neturi išnašumo, reikal ' 
darbui spėkų. 

Metalinėse dirbtuvėse M.. ; 
voje darbininkai baisiai nepn 
tenkinti savo .padėjimu. Did
žiuma iš jų išalkę. Kita da
lis nepažįsta drausmės. 

Kur nėra reikalingos draus
mės supratimo, tenai darbinin
kai dirba tik prižiūrint jų 
vyresniajam. Kita ip jie susto
ja veikę. 

Išalkusių darbininkų dalis 
dažnai nepasirodo dirbtuvėse. 
Tie ieškosi maisto. 

Bet daugelis darbininkų da
žnai nepasirodo darban dar ir 
dėlto, kad jie užimti kitokio
mis pareigomis. Kai-kurie is 
jų turi valdiškus užsiėmimus, 
kiti paskirti delegatais į su
sirinkimus ir tt. 

GOMPERS ŠAUKIA RINK
TI DARBININKŲ ATSTO

VUS. 

Washington, geg. 25. — Lai
kraštyj American Federatio-
nist Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Gompers dar 
kartą atsiliepia į darbininkus 
piliečius, kad renkant kongre-
san atstovus rinktų tik darbi-" 
ninku prietelius. Nes dabart i
nis kongresas, sako, neturi 
darbininkų prietelių. 

PINIGŲ KURSAS, 
\ Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25,000 ge
gužės 24 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingui svarui $3.87 
Lietuvos 100 auksinų 2.52 
Vokietijos lOO^markių 2.52 
Lenkijos 100 markių .55 
Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 60 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 62 
Italijos už 1 dol. 18 L 40 

Madridas, geg. 26. — Ispa
nijos konsuliu Chicagon pas
kir tas Alejandro Scudery 
lore. 
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"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldlenlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHIC VGOJ IR UŽSIENYJE: 

.Metams . . . . . . . . . . . . . . . . ^s.uv 
Pusei Metą . . . . 6.50 

BUV. VALST. 4 
Metams . . . . . . . . $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išper'-ant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
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kad gali gauti pigiai jų pirkti, 
o žinai, kad tau pinigų greit 
nereikės, tai pirk tuos bonus, 
nes jie gera pelną. veda. 

Amerikos Paskolos 

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė 1918 ir 191!) metais sko
linosi iš žmonių pinigų karės 
reikalams. Kas tik paskolino, 
"tas gavo valdžios raštų su pa 
žadėjimu atmokėti paskolin
tuosius pinigus pilnai. Tas 
raštas vadinasi Liberty Bond 
arba Vietory Bond. Tame TJBL-
šte yra pasakyta, kada bus 
pinigai gražinami ir po kiek 
nuošimčiu vyriausybė užmoka 
už paskolintuosius pinigus 
prieš juos sugrųžisiant. 

Jeigu kas turi trečiosios 
paskolos bona, tai ant jo pa
rašyta, kad dusyk kas metai 
15 balandžio ir 15 spalio vy
riausybė tam žmogui mokės 
paskirtų nuošimtį iki auūs .lai
kas, vadinamas paskolos nu-
sirpimu. Paskolos nusirpimas 
yra tada, kada kaltininkas tu
ri j$ grąžinti skolininkui. Ta
da gaus 50 dolierių kas turi 
50 dolierių boną; gaus 1.00 
dolierių, keno bonas yra šim
to dolierių ir t. t. Nusilpimo 
dienoje bonai negali būti pi
gesni, kaip ant jų parašyta. 

Prieš nusilpimo laikui at
einant bonų vertė gaii mai
nytis, nes tada juos superka 
pirkliai. Jeigu yra daug no
rinčių parduoti, tai pirkliai 
duoda mažai, jeigu maža par
duodančių, tai jie i darosi 
brangus. Su bonais darosj tas 
pat kaip su bulvėmis. Jos 
būva. pigios, kada jų dau^ 
suvežą j rinkų; jos bnva 
brangio.-, kada jų neištenka 
visiems norintiems pirkti. Tik 
tas skirtumas, kad atpigusios 
bulvės gali nepabrangti, o 
bonai paskirtam laikui atėjus 
vis turės savo pilnų vertę, 
nes valdžia turės užmokėti už 
juos tiek, kiek ant jų para-
šyta. 

Jeigu kas 100-to doliemj 
bonų šiandien pirktų už 85 
dolierius, tai nuošimčius jis 
gauna už visų šimtų ir nusir
pimo laikui atėjus jis paima 
šimtų dolierių vietoje 85 įmo
kėtų. Žmonės, kurie verčiasi 
pinigais ir iš pinigų pirklybos 

•gyvena, tyčia padaro, kad visi 
neišmanantieji siūlytų parduo
ti savo bonus. Tada tie bonai 
atpinga. Pinigų pirkliai arba 
bankieriai tuos atpigusius bo
nus superka; įmokėję nepilnų 
sumų jie ima nuošimčius už 
pilnų; davė dali šimtinės ar
sima visų šimtinę, kada at
eina valdžios laikas atsiteisti 
su skolintojais. 

Gal ne visiems lengva su
prasti tuos išvadžiojimus, bet 
kiekvienam gali būti aiški pa 
tarmė: Neparduok Amerikos 
bonų, jei jų turi. Jei matai, 

Salve Mater. 
• Sį —i—-n —. . - M 

Iš ilgos kelionės po svetimų 
šalį sugrįžęs namo sunua 
džiaugsmingai sveikina moti
nų. Tas pasveikinimas lotiniš-
kai išeina žodžiais: "Salve 
Mater" (Sveika Motin). Tais 
dviem žodžiais D-ras Frederik 
Joseph Kinsmann, buvęs pro
testantų vyskupas, pavadino 
nesenai sav0 išleistų knygų. 
J° je jis apsakinėja, kokiu bū
du jis priėjo prie to, kad, iš 
protestantų Vyskupo tapo ka
taliku. Veikalo vardas yra 
rotiniškas, bet šiaip visa kny
ga yra* parašyta angliškai. 
Mes nelabai ką naujo galime 
paimti iš tos knygos, nes apie 
D-rų Kinsman'ų rašėme 1919 
m., kuomet jis dar tebebuvo 
protestantų vyskupu ir pas
kui pažymėjome jo perėjimų 
į katalikus. Tada mums pri
sėjo minėti tos permainos prie
žastis. Ifcibar tik pranešame 
skaitytojams, kad jie jas ga
li patys ištirti iš paties Kin-
>mano rašto, sustatyto labai 
gražia anglų kalba. 

•Iš tos knygos galima pat ir-

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Elgkimės kaipo valstybės 
v žmonės. 

Paskutiniu laiku kai-kurios 
organizacijos, neatsižiurėda-
mos į tat, kad mūsų valstybė 
tur čion Amerikoje įsteigus 
savo atstovybę, betarpiai krei
piasi įvairiais reikalais prie 
Amerikos valdžios įstaigų ar
ba skelbiasi duodančios pata
rimus įvairiais valstybės rei
kalais. 

Beto kai-kurie x\merikos lie
tuviai betarpiai kreipiasi prie 
Lietuvos vyriausybės įvairiais, 
sumanymais, kurie liečia visų 
lietuvių reikalus, neteikdami 
apie tat net jokių žinių pačiai 
čion esančiai atstovybei. 

Kitų valstybių piliečiai taip 
nėra pripratę daryti. Visais 
Lietuvos piliečių reikalais prie 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
valdžios reikia kreiptis ne ki
taip, kaip tik per Lietuvos 
atstovybę Amerikoje. Kitaip 
darydami, mes parodytume 
vien tik savo valstybinį nesub
rendimų, o ' b? to tat daro blo
gos, įtakos ir į pačių reikalų 
nusiseki mų. 

Lygiu būdu visais valstybėj 
i reikalais prie Lietuvos vynau-

ti, kad Ivinsmano protėviai . . r
v . . .. 

A ,. . , ., ... Z V sybes prašome •kreipties per 
atkeliavo i Amerika lu20 ratf- / . r

 v. : ikų 
tais laivu i ,Mayflo\ver,v ' kuri* 
yra dideliai garsus šios ša
lies praeityje. 

Išėjęs mokslus Amerikoje 
jaunas Kinsman'as toliau la
vinosi anglų protestantų uni
versitete (>xt'orde. Ten jis pri
sidėjo prie taip vadinamo 
Traktarinių krypsnio ir gyve
no Keble's kolegijoje. Kebli* 
buvo pirmutinis traktarijonis 
paskui Nevvman'ų irPusey'a. 

Sugrįžęs į Amerikų D-ras 
Kinsinan tapo istorijos pro-

(t'esnrium toje pačioje įstaigo
je, kurija kkados pats buvo pa
baigęs, būtent St. Paul's Sek. 
obi mieste Conconl, N. H. Pas
kui jis tapo Šv. Martyno kle
bonu mieste Xew Bedtord, 
Mass., 1K'!* veikiai tapo pak
viestas i Bažnyčios Istorijos 
profesorius Įstaigoje, vadina
moje Beskeley Divinity Seb-
ool. Joje jauni vyrai rengda
vosi tapti protestantų dvasiš
kiais. Beprofesor jaudamas 
Kinsmanas taip pasižymėjo 
mokslingumu, kad ()xt'ordo u-
niversitetas Anglijoje jam pri
pažino Daktaru laipsnį. 

1905 m, Kinsmanas aplankė 
Kuropa ir šventųjų žemę. Jis 
t ai p-g i buvo ir Ryme. 1908 
šventųjų Simano ir Judo die-
noje jis tapo įšvę>tas vysku
pu. 

Vysk upiškos pi'iedermė> 
j a u koĮahiausia parodė, kad 
Krstaus tikrasis mokslai v ra 
likęs katalikų Bažnyčioj'. Ei
damas paskui tų šviesų jis ii 
tapo kataliku. 

Kaipo pirmutiniu traktarijo
nis J . H. Newman tapęs ka
taliku parašė knygų "Aj>olo-
gia pro vita s u a " (Savo gy
veninio apgynimas), po loti-
nišku vardu anglų kalboje 
išdėdamas perėjimo priežastis, 
taip įr Kinsmaii'as padarė pa
našiai. Tik šitasai, kų beteisi-
nęs save nuo užmetimų, pas
veikino Motina Bažnyčia. 

t a c 

Bet Henry A. Lappin Ne\\-
man'o ir Kinsmano veikalus 

» 
teisingai priskaito prie vienos 
ruŠies . 

Lietuvos atstovybę, nežiūrint, 
kokie tie reikalai nė nebūtų, 
ar kokie pasiūlymai, ar nuta
rimai, ar pagaliau ant pačios 
atstovvbės nusiskundimai. Ož-
tikriname, jog visi tokie raš
tai bus Lietuvos vyriausybei 
be jokio sulaikymo įteikti. 

Taip paprastai daro kitų 
jau senesniųjų valstybių pilie
čiai. Taip reikėtų ir mums 
daryti. 

Dėlei pasų vi^avimo. 

Patartina, kad visi, kurie 
rengiasi keliauti Lietuvon, iš 
anksto pasirūpintų išgauti ir 
pasų ir vizų. Netreikia tat a-
tidėlioti iki paskutinės durnos. 
Neretai visai atstovybei nepa
žįstami žmonės kreipiasi į 
atstovybę, kad jiems į vienų 
ar kitų dienų pasus užvizuo-
tume. Pasai yra vizuojami ne 
tam, kad paėmus nustatytų 
mokesnį, bet "kad užtikrinus, 
jog toksai ir toksai pilietis ar 
p i l ie te tur teisę įvažiuoti. Gal 
but visokių-prasikaltėlių, ku
riems duoti vizų negalima. 
Todėl reikalingas v ra šioks-
toks ištyrimas, kursai reika
lauja laiko tat maždaug dvie
jų savaičių bėgio. Dėlei šių 
priežasčių reikia iš anksto 
apie vizų pasirūpinti ir nea
tidėlioti iki paskutinės dienos. 
Be to kiti nurodo, jog Lietuvos 
atstovybės nustatytas už viza 
mokesnis yra augštesnis, ne
imli kitų valstybių. Tai netie
sa. Rusų laikais prie iš
davimo paso buvo imamas mo
kesnis tai Raudonajam Kry-
žiri, tai tam tikroms labdary-
brms įstaigoms. Kitos vals
tybės ir šiandien ima prie 
tos progos tai valstybine i:o-
kesnį, tai mokesnį už perėjimų 
per sienų ir tt., ir jeigu viskų 
surokuoti, tai tas mokesnis to
li gražu viršija 5 dolienti Lie 
tu vos atstovybė paima ištie-
sų už vizų tik du dolierių, 
nes $2.50 reikia paskaityti žy
mini mokesnį ir 50e už prisiun-
timų, blankas, ir t. t. 

J. Vileišis. 
Lietuvos atstovą I Amerikoje 

Lietuvos Laisves Paskola. 
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SKOLA IR PASKOLA. 
Lietuvoje išgirsi dar šian

dien senų baudžiavos laikų 
priežodį: "Ponui skola — ne 
rona, neužgys ; \ Vargša s žmo
gelis, baudžiauninkas, bėdos 
tekias, reikale spiriamas tu
rėjo skolintis tai pas žydelį— 
vertelga, tai pas pono urėdų, 
tai pas patį ponų. Nuo tos die-j 
n&s ir prasidėjo jo nelaimės. 
Ponas skolintojas prie kiekvie
nos progos jam skolų prikišda
vo. Nabagas skolininkas ne
turėjo ramybės nei dienų, nei 
naktį. Kada besu taupysi ska
tikų skolai atiduoti? Vergija, 
vergija! 

Nuo žodžio " sko l a " lietuvis 
suraukia nosį, kai rūgšties pa
ragavęs. Lietuviui "skola ' : 

—tai nelaimė, tai klampynė, 
į kurių lengva įbristi, bet iš
bristi — ne. Kas įgijo sko
los, skaitosi jau paskendęs 
skolose. Žinoma, juokai ma
ži. Juk skola baisesnė už " ro
na, arba žaizda. Žaizdos už-
gys, o skola — ne. Del to 
lietuvis vengia pats skolinties, 
vengia ir kitam skolinti. "Tu
ščia jos ," sako senas Baltrus, 
" t u be manęs, aš be tavęs:L 
turiu skatiką, — žemv kasu 
nieko neturiu nieko nebi
jau. 
terba, negu kiauras maišas." 

Išmintingas senis Baltrus, 
bet blogas biznierius. Kiau
ras maišas geriau, negu su
lopyta ' terba: per risk maišų 
pusiau, štai skylės ir nebėra. 

davėjų. Skolininkas j pirkėjų. 
Perkame karvę, pasiskoliname 
šimtinę. Skirtumas yra ta
me, kad už karvę paprastai 
tuojau užsimokame, o už šim
tinę —: kiek vėliaus. Teisy
bė, tas skirtumas pasidaro 
daug žymesnis, kai su skolin
toju priseina skolininkui il
gų laikų būti "geruoju." Gte-

| ra tai skolintojui, bet skolinin
kui nevisuomet. Ne del pra
mogos žmonės parka, ar ieš
ko paskolos, bet reikalui e-
sant. Atėjo reikalas pasko
linti — neikia paieškoti, kas 
paskolintų. -Daktaras nieka
dos pats pirma ligonio neat
lanko, bet ligonis turi daktaro 
Šaukties. Norėdamas pasisko
linti taipgi turi pat s skolinto
ja surasti ir pats pirtim pra
bilti. 

Žinoma, kitaip ir būti ne
gali. Tečians čia esama nedo-
rybės. Tatai duoda progos 
skolintojui pasipūsti ir pasi
naudoti. Skolintojui dar-gi 
rizikas menkas: smarkus Val
stybės įstatymai už jį. Pasko
los davėjo padėjimas šimtus 
sykių geresnis, negu paskolos 
ėmėjo. 

Tdkiu paskolos ėmėju yra 
dabar Lietuvos Valstybė, to

to kreipiasi į mus, amerikie
čius, ir prašo paskolinti. 

Tautiečiai! nejaugi atsisa-
kysini? Dalykas perdaug svar
bus l Atsisakydami nuo pasko
los, — atsisakysime nuo Lie
tuvos! 

Atsižiūrint į Lietuvos padė
jimų ir reikalus, 5 mil. dolie
rių paskolos — tati per nedrą
sus reikalavimas. (Ji Ameri
kos lietuviams tokių "galy
b ę " sukelti nedaugjaif įerods 
reiškia, kų storų cigarų išpyš
kinti. Tečiau, senuAapratimu, 
kada, prašoma paskolinti, tai 
skolintojas akį primerkęs tuoj 
užsimušto: "Na, kažin, ar ne
pabėgs, ar at iduos?" 

Broliai ir sesutės, bukime 
piliečiais savo šalies. Kaip ga
lima tai]) manyti. Juk turime 
dalykų ne su kokiu vertelga, 
bet su savo Tėvyne. Lalu ga
le, kurgi Lietuva gali pabėg
t i ! J i buvo, yra ir bus. (Jai 
baimės drugys krečia, kad 
"plenderia i" Lietuvų užims.' 
Taip, norėjo užimti, bet ran
kos pertrumpos. 

Gerbiamieji! Juk Laisvės 
paskola tam ir yra reikalinga, 
kad Lietuva galėtu prieš len 
kų imperijalismų atsilaikyti. 
Tik beprotis gau" manyti, kad 
atsisakydami nuo pirkimo Lie
tuvos bonu — išvvsime pas-
kutinius okupantus iš Lietu
vos. 

Puikus L. Laisvės pasko
los bonai gatavi — šilti! Tene-
lieka nei vieno be bono. 

Senio Baltraus atsargumas 
— ne mums pavyzdis. Ne že
mėn dolierius kaskime. ar u i 
menkus procentus bankose pe 
iėdinkim, bet dėkim i gyvą 
kiekvienam iš mūsų artima 
Lietuvos atstatymo reikalų. 
Skolindami Lietuvai už rie
bų otų procentą padarome 
dvigubą naudų: savo Valsty
bei ir patys sau asmeniškai, 
ar savo giminėms. Skola—sun
kenybė; bet paskola reikale 
— yra išganymas. 

Lietuvos Laisvės paskola— 
jaunos Valstybės parama. Gar 
bė turėti bonų ir būti savo 
Respublikos rėmėju. 

Skola — ne " r o n a " nepra
žus, o Lietuva amžinai su mu
mis geruoju bus, 

P. Žadeikis, 
# L. K. Majoras. 

ki.u paskolos davėju yra kiek-
Leriau, kad «ir sulopyta v i e n a s Amerikos lietuvis ir 

lietuve. Lietuva turi daugy
bė didžiausių reikalų, atidė
liojimas, kuris butų lygus 
mirčiai. Tai reikia atsistaty
ti iš karo griuvėsių. Tai rei
kia naujai demokratiškai vis-

Bijoti skolos — neišmintin-; kų sitvarkyti. Tai reikia grei-

m 

gą, tik reikia mokėti gauta 
paskola pasinaudoti. 

Neduoti paskolos — nepro
tinga, tik reikia apsižiūrėti ir 
kokiam reikalui ketini pasko
linti. 

Skolintojas panašus į pav-

čiausia paliuosuoti lenkų už
grobtas mūsų sodybas ir mies
tus. 

-Per ilgus metus išnaudoja
ma rusų" ir vokiečių, Lietuva 
noturi šiandien del atlikimo tų 
darbų užtektinai lėšų ir del 

AIŠKINIMAI KA1KURIU UŽ
METIMŲ PRIEŠAIS PRI

SIKĖLIMĄ IŠ NUMI
RUSIŲ. 

Priešų teorijos vadina viiiumi. 
Pirmųjų amžių netikėliai 

stengėsi aiškinti Kristaus ?iš 
numirusių prisikėlimų sekan
čiu būdu: Karsto (grabo) sar
gams užmigus, Kristaus moki
ntiniai pavogę Kūnų paskel
bė prisikėlusį. Evangelistas 
Matas (skyr. 28. 12-13) rašo, 
kad jie papirko grabo sargus, 
idant ir tie liudytų sulig, ši
tos teorijos. Tos teorijos šali
ninkus sumuša šv. Augustinas, 
sakydamas: "Kų ištarei, o ne-
laimingasai apjakime? Ar jau 
taip toli nusvajojai nuo suma
numo šviesos, ir. nugrinrzdai 
suktybės gilumoje, jog sakai: 
Paskelbkite, mums be miegant 
atėjo jo mokintiniai, ir išnešė 
Jį« Pakvietj miegančius liudi-
ininkus: tikrai ir patsai esi už
migęs, kuris betyrinėdamas 
taip didžius dalykus nenori 
matyt i ." S. Aug. in Psalm. G3. 
Vers. 7. Šis gandas buvo lei
džiamas žydų tarpe ir kaiku-
rie tikėjo . Jei karejviai butų 
užmigę, butų nežinoję kas at
sitiko jiems bemiegant; dau-
giaus nieko nebūtų galėję pa
sakyti, kaip tiktai \Ą, kad ra
do karstų tuščių. Butų galėję 
tiktai tiek .pridurti: "Turbui 
mums bemiegant atėjo jo mo

k i n t i n i a i i r i š v o g ė Ė ^ u n a . " 
Duokime sau, buk tie kareiviai 
pradėjo taip ar kitaip aiškin
ti žmonėms tų atsitikima, Įsi
vaizdinkime, kad mokintiniai, 
kurie laike Kristaus kančios 
pasirodė tokie baimingi, argi 
dabar butų N/apsidrųsinę rizi
kuoti savo gyvybę, pasisteng
dami pavogti Kūnų, o vien tik 
su tikslu pridengti apgavimų 
arba vilių? 0 kas per nauda 
jiems butų buvusi iš to apga
vimo? Jei jie butų žinoję, 
kad Kristus neprisikėlė, tai 
jie pirmutiniai butų netikėję 
Kristum, butų pykę ant Jo, 
kad jnos apgavo. Kų jie bu
tų pelnę skejbdami vilingų 
prisikėlimų! Nieko daugiaus, 
tiktai persekiojimų, kentėji
mus ir pačių mirtį, nekalbant 
apie sajSnėfs graužimų. I š l ' i -
tos pusės, kad jie butų nuvy
kę pas žydų kunigijos viršai
čius, ir pripažinę, kad Kristus 
juos suvadžiojo, ka po koksai 
apgavikas, tai butų gavę gau
sų užmokestį. Bet apaštalai ne
klausė viliojimų ir, gan greit, 
masinančių žadėjimą] su sųly-
ga, kad užtylėtų prisikėlusį 
Kristų. Nežiūrint persekioji
mų, Apaštalai Sekminių Die
noje drųsiai pradėjo kalbėti 
žmonėnrs, skelbti jiems Kris
taus mokslų, ir pirmu pirmiau
sia kalbėjo apie Jo iš numiru
sių atsikėlimų. Toje pačioje 
dienoje Jeruzolimoje Šv. Pet
ras įtikino tris tūkstančius 
žmonių, kad "Dievas prikėlė, 
mes visi esame liudininkai.... 
Jo Kūnas neregėjo sugedimo.' 
Act. II. 32. 

Keliomis dienomis paskiaus 
Petras kalbėjo apie Kristų kai
lio gyvybės duotojų... kurį Die
vas prikėlė iš numirusių. Act. 
III . 15. IV. 10. Tikinčių skai
čius dauginosi taip greitai, 
kad į kelis metus jau milijo
nai buvo krikščionių, nors ir 
jie nieko negalėjo tikėtis, vien* 
tik prispaudimo ir mirties. 
Todėl jie turėjo būti tikrai į-
sitikinę, kad apaštalai tiesų 
sakė. 

Šv. Augustinas^rašo: " J e i 
Kristaus prisikėlimas iš numi
rusių nebūtų buvęs tikru fak
tu, tai pasaulio atvertimas prie 
Galilėjos žuvininkų kalbos bū
ti} stebuklas lygus pačiam at
sikėlimui." 
Kristaus priešai nepalieka nei 
vieno išsvajoto sumanymo ne

bandę. 

J ie stengiasi nurodyti, buk 
Kristus buvo nenumiręs, vien 
tik apsimetęs negyvu. Supras
kime gerai, kad jie tuomi sten
giasi įkalbėti, buk Kristus ne
buvo Dievas, tiktai žmogus. 
Jei* butų buvęs tik žmogus, o 
butų vien apmiręs ir gyvas 
tapęs paguldytas karste (gra
be) , tai butų turėjęs savo į 
gimta jiega atgauti viekų nus
tumti šalin akmenį nuo kars
to angos, nueiti pas apaštalus 
ir tokiu būdu jiems parodyjti, 
kad pergalėjo mirtį. Jo nup-
lakimas, per tris valandas ant 
kryžiaus kybojimas, šono per-
skrodimas ragotine—tai buvo 
mirties priežastys, o neapsi
meti mo. Žmogus būdamas 
taip baisiai sužeįstas, sukapo
tas, sudraskyta*, išliejęs visą 
kraujų, nebūtų galėjęs nus
tumti tokį sunkų akmenį, nei 
įžengti į vakarienės ruimų už
rakintomis durimis? Vienomis 
žmogaus jiegomis niekas,ne-
butų galėjęs įtikinti nemaža 
skaičių savo mokintinių be
žengiant į dangų jiems ma
tant? 

..(Pabaiga bus.). 
*** Kun. P. Saurusaitis. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 strv New York, 

Vyrų ir Moterų R«by 
mo ir Designing Mokykla. 
Musųa iBtem* ir mokymo būdu jua 
trumpu laiku ifimoksiU rUo ama

to. 
l i e s turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti biie ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ir dydžio ii bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St . ant 4-tu lubų 

S. D. LACHAWICZ 
LJetavya Oraboriua pa ta rnau ju , laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
aišaukU, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI. 
TeL Ouial S1M. 

Taiefaaaa Pallmaa S5C O 

D r. P. P. Z ALi YS 
Lietuvis Dentista* 

1 N I 1 8o. Mlnhlgan, Aveaue 
•eeetead. Ui. 

VALANDOS! 9 tkl • 
ii ^ $ © $ $ ® s 3 * 0 $ « « s $ $ $ $ S s « ^ $ $ * K 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

' O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorljos,^)ęlno8 isto
rijos, geografijc^,,-* | p ekono
mijos, pilietystė: ės. 

Mokinimo vai. 
4 valandos po p 
iki 10 vai. 

3106 So. Hali 

ryto lkl 
is nuo < 

Jhicago. 
a e aop 

Dr. 0«VA 4 ' D . 
UETUVI8 AM ISTAS 

- s y akly 
a a y r a 

-ik'.udė-
•vaigu-

nor-

ir užsidegusius karščiu ^ p v < g a 4 , 
kat .Takto, nemiegio; ne t ikra* auta luaSSSlVi, 
Daroma egzaminas iekt ra parodant i s ma
žiausias klaidas . Akiniai pr i ta ikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. N»-
dėliomie nuo 10 iki 1 vai. po piety. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

J. P. WAITCHES 
ATTOENEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
464* S. WOOP STKKKT t 

7»6 W. IKth STKEKT 
CHICAGO. 

atcKrnley 4320 

« • » • • » , . • » , ! • » » » » • • • » 

M— 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA 8ALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 1911 W. St-nd Btreet 
Ttf. Rookwell «99a 

CHICAGO, TIJ-

' P » » S » P « > » • • ' I Dr. L L MAKAKAS 
L i e t u v i s G y d y t o j a s Ir C h i r u r g ą * 
Koaelaade: l«9St 8*. Mlchlra* A*a. 

Talofaaaa PoJInuui S4S ir FaUsuM S U * 
ChioagoJ: 4616 So. Woo4 Str. 

Tik Ketrargv •akake nuo 5:30 Ud 7HM 
TfJsf—taa Tardą 7M. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengrvinim A del JŪSŲ akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidas liejasi \ kru 
ê ., kgoraet skaitai ar siuvi ar ni
šai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Juma geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Astyand Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čjps lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir lb 
TėmykHe I mano parašą. 

Valandos : wo 7 v»J. i š ry to iki t 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir l^etnyčiomis. 

\ 

\ 

*.' 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
" * H * I P » » > « « ! 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ NEW klauso be skirtumo pažiūrų. 
YORKO IR NEW JERSEY Ta draugija užlaiko didelį 
APSKRIČIO SUVAŽIAVIMO 

Karalionos Aniolų parapijos 
svetainėje, Brooklyu, X. Y. 
Lietuvos Vyriu Xew Yorko ir 
Xc\v Jersey laikvtan gegužio 
lb* dieną, s. m., apskričio su
važiavimai! susirinko iš apie 
linkės Vyčiu kuopų atstovų. 
Suvažiavimą vedė apskričio 
valdyba. 

Suvažiavusių atstovu ūpas 
ir norai buvo labai geri ir 
gražus. Nutarimų suvažiavi
mas padarė neperdaugiausia, 
bet labai naudingų. Nusiųsta 
kabiegrama Lietuvos Steigia* 
ntijam Seimui 'pasveikiniiuas, 
nutarta rengti apskričio išva
žiavimą liepos mėnesio pabai
goje, išnešta pageidavimas ar
čiau susinešti su Lietuvos ka
talikiško jaunimo organizacija 
" Pavasariu" ir grįžtantiems 
iš Amerikos į Lietuvą lietu
viams ir lietuvaitėms patarta 
prie '* Pavasarninku" prisidė
ti. Artimesnius ryšius su " l ' a -
vasarninkais" užmegsti pa
likta Vyrių Centrui. Taipgi 
padaryta pareiškimas, kad 
Vyčių susirinkimuose nevar
toti žodžio ' •ponas;" bet va
dintis savo tarpe " v y t i s " ar
ba " v y l ė . " 

Iš kuojai atstovu raportų 
teko patirti labai liūdnu iš 
Vyčių gyveninio nuotikių, bet 
apsjcritai visus raportus, su
mali} mus ir darbus suglaudus 
i krūva. Vyčių darbuoti' ir ay~ 
venimas lengvai galėtų intilpti 
i gražius rėmus, kur juos negė
da butu poušniu rūmų kamba
ryje pakabinti, kur jais \isi 
galėtų pasidžiaugti. Ypač 
daug dvasios, energijos ir 
noro dirbti pas Vyčius matėsi. 

Aplinkybės darbuotei sun
kios, visuomenė i mus šalto
kai žiuri," skundėsi ne vie
nas atstovas suvažiavime, li
tuoja u skubiai pritardavo: 
* bet mes neapsileidžiame ir dir 
bame kiek galime." I r turi 
žmogus tikėti, kad jie dirba, 
nes kiekvieno atstovo veide ir 
akyse energijų- ir prakilnumo 
kupinai. 

Apie tvarką ir nuoseklumą 
suvažiavimo vedime nėra ko 
daug kalbėti. Viskas buvo pa 
vyadingai. Vytis. 

VALPARAISO. IND. 

Šis tas is Valparaiso mokslei
vių darbuotės. 

Y>dparaiso univrs i te te >Nra 
nemaža lietuvių m >ksloiviu, ku 
riu tarpe randasi visokią pa
žiūru. Visi turi atskiras drau-

t 

gijas, kuopas. Yra ir literatiš
ka draugija, prie kurios pri-

-rrr: 

OUNDaI LAŠT! 
AD JUSTINO 

BRASS1EPES 
| -.f **» ( . 

| 5 Q N°I5?QD 

.M * 
• 
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Jeigu tavo krautuvininkas 
neturi, p r i s i e k piningus 
ir mi t ra o mc> pr ibus ime 
wHmm išmėginimui. Pusto* 
lešo* apmokamus. 

NĘ.UO I I V « . I K M < - FAS11ION 
I N v r i T Į T K . 

i><pt. i i . fd Irviujf P U c e k". lf. 

knygyną. Priklausydamas pr i e 
jos kožnas moksleivis užsi-
moko 25c į bertainį ir naudo
jasi knygomis. Kiekvieni) penk 
tadienį dr-ja laiko susirinki
mus mokyklos kambaryje, kur, 
po susirinkimo, pildoma pro
grama iš prakalbų, diskusijų, 
debatų ir paskaitų. 

Gegužės 7 d. susirinkime, 
kaip ir visada, po svarstymu; 
sekė programą. Pirmininkas 
už kalbėtoją perstatė laisva
mani lį, kuris, pasilipęs ant es
trados, prataręs kelis žodžius, 
pasakė, kad jo kalbos 
tema bus " K a s ko nor i ." Na, 
manau sau. Iš tokios temos 
daug naujo išgirsime. 

Pradėjo nuo Komos ir greit 
užšoko ant Lietuvos. Priėjęs 
prie Lietuvos valdžios ėmė jų 
plūsti buržujais, dvarponiais 
ir išdavikais. Neaplenkė nė vy
skupo Karevieio. Visus taip 
išgarbinęs užšoko ant bažnyčių 
ir mokyklų. Girdi, Lietuvoje 
dabar kunigai išsijuosę dar
buojasi, kad bažnyčia ir mo-
kvkla nebūtu atidalinama nuo 
valstijos. Jie no'ri, kad moky
klos butų katalikiškos, kas, 
girdi, pas civilizuotas tautas 
jau iš mados išėję. Tam tiks
lui kunigai, girdi, atsiuntė A-
merikon net savo atstovą au
kas rinkti, kurio, sakė, nevar
dinsiu, nes nesenai T*ia tarp 
lietuvių lankėsi. Nesusipratę 
lietuviai sudėjo nemažk aukų. 
Susikrovęs aukas į kišenių iš
važiavo Lietuvon (suprask 
kun. Laukaitis). Tokiam, rei
kėjo ne aukos duoti, bet šluo
ta paimti ir išvyti iš Ameri
kos. 

Tokia prakalba dauguma 
moksleivių pasipiktino. Patyai 
gus jam kalbėti, kaip visada, 
buvo kritika. Skaudžių žodžių 
gavo beveik nuo visų mokslei
vių. Po kritikos "kalbėtojas" 
turėjo duoti atsakymus, bet 
truko faktų. Pasakė tiktai, jei
gu jau ant jo visi taip užsi
puola, kad neteisybę kalbėjęs, 
'tai kitame penktadieny j reikia 
stoti su juo į debatus, Jis turįs 
taktų ir viską prirodysiąs. 

Jis, turbūt, manė, kad kata
likų moksleivių tarpe nesiras 
tokių, kurie galėtų su juo de
batuoti. Bet apsiriko. Nespė
jus dar nuo estrados nueiti, 
štai, pakyla moksleivis P. 
Daugžvardis ir užklausia: * Ka 
da tamsta nori stoti į debatus/ 
Aš gatavas ir dabar." Nusi
gando "kalbėtojas". Bet pa
čiam kvietus nebuvo kaip at
sisakyti. Sutarta, kad debatni 
įvyktų sekantį penktadienį, ge
gužės 14 d. 

Visą savaitę laukiame tų de
batų, ypatingai Taktu, kuriuos 
žadėjo parodyti katalikų už-
gauliotojas.. * 

Sekančiame penktadieny j 
susirinko visi moksleiviai. 
Perskaičius pratokoią. ir nuta
rus duoti abiem pusėm kalbė
ti po 20 min., o atsakymams 
po 1(J min., prasidėjo debatai. 

Xa, ir pasirodė laisvamanis 
s u " f a k t a i s " . G i r d i , k a t a l i k i š 
k o s ^ m o k y k l o s n e g y v u o s , n e s 
jose tik poterių ir apie Die
vą mokina, ir daugiau nieko. 
Tokių mokyklų, girdi, kunigai 
nori. Visose katalikiškose mo
kyklose visi mokytojai ir mo
kytojos bemoksliai. Vaikas iš
ėjęs iš katalikišk >s mokyklos 
nemoka nė skaityti, nė rašyti. 
Per vakacijas, • girdi, prisėję 
jam susidurti ant gatvės sų 
vaikučiu, kuriam padavęs kny
gutę-ir prašęs paskaityti. Vai

du t i s atsakę?: nemokąs skaitv-

ti. Tada jis paklausas, kur ir 
kiek laiko mokinosi. Vaikas 
atsakęs, kad daugiau metų mo
kinęsis parapijinėj *mokyk-
K j . (Vienok n« pasakė kokia
me mieste ir kokioj mokykloj). 
Tokių tuščių pliauškalų buvo 
ir daugiau. 

Stojęs iš kitos pusės kalbėti 
:p. Daugžvardis į dulkes sumu
šė visus laisvamanio " fak tus" . 

Priėjus balsavimui, katra pu
sė laimėjo, beveik visi balsai 
buvo atiduoti katalikų pusei. 

Ir taip augštai pakilęs lais
vamanis žemai nupuolė. 

Moksleivis. 

OLINTON, IND. 

ROCKFORD, ILL. 

Gegužės 16 d. Čia tapo su
tverta Sus. Liet. Rymo Katali
kų Amerikoje kuopa, prie ku
rios susispietė daugelis vieti
nių liet. Sutverti Susivieni-
sivienijimo kuopą čia privertė 
kų> bolševikų veikimas ir jų 
kontroliuojamos draugijos. 
Dabar lietuviai katalikai turės 
kur priklausyti. Visi įsirašę 
Sus. pasižada dirbti ir auginti 
naują kuopą. 

Jonas Skinderis, 
Pirm. 

CJeg. 16 d. mūsų kolonijoj 
buvo prakalbos. Kalbf JQ gerb. 
kun. V. Mironas, Valstybės 
Tarybos narys. Šitos prakal
bos buvo kaip ir netikėtos, 
nes niųs klebonas pervėlai ga
vo pranešimą, kad Roekfor-
dan atvažiuos taip brangus 
svečias. Dėlto negalėjome nė 
plakatų atspauzdinti, nė iš
garsinti plačiai. Del tos prie
žasties ir publikos mažai at
silankė. Kam teko girdėti 
kun. Mirono prakalbą, tas jau
čiasi daug sužinojęs apie mųs 
tėvynės padėtį. 

Papasakojęs daug dalykų iš 
ekonomijos ir politikos, ragi
no Amerikos lietuvius remti 
Lietuvos reikalus, dedant au
kas j Tautos Fondą, perkant 
Liet. I^aisvės pask. bonus, per
kant bendrovių šėrus, katros 
varo Lietuvos atstatymo dar
bą ir t. t. 

Sakė, visi turime dirbti, kad 
Lietuvos prekyba ir pramone 
nepatektų svetimtaučių r:in-
kosna. 

Po kun. Mirono kalbos mus 
klebonas paragino susirinku
sius kas kiek gali paaukoti 
Tautos Fondan. Nedidelis bū
relis žmonių suaukojo 68 dol. 
40c. 

Žemiau telpa aukotojų sura
šąs. 

Po 5 dol.: 
S. Audriukaitis, Pr. Stepo

naitis. • 
Po 2 dol.: 
Balčiūnas, K. Valiulis, J . 

Žubinas. 
Po 1 dol.: 

Pr. Vaivada, P. Uždorienė, 
V. Norkus, P. Duse v iriu s, V. 
Gedgaudas, P. Radžiunienė, 
F. Jenkauskis, P. TalUinienė, 
L Tyrilius, F. Krikščiimils, 
P. Kalašinskas, F. Rožgalius, 
P. Petrėnas, M. Matas, A. 
Stankevičia, P. BrecJienė, (1. 
Daugirdas, K. Bičiūnas, S. Di-
gris, M. Ivaškevičius, A. Ba-
bavičius, M. Domeika, A. Kai
lis, N. Markunienp, A. Barke-
vičius, V. Kuncienė, A. Kala-
šinskienė, V. Brazukas, V. Ka-
dzevičia, S. Tamušiunas, S. Va 
lentukevičia, K. Žilinskas, P. 
Betautis, P. Mislinienė, S. Va-
lentukevičius, S. Petronis, A. 
Antanaitis, A. Stankus, 

Viso 68.40c. 
Tariu širdingą ačiū visiems 

aukotojams. 
Tautos Fondo 44 skyriaus 

pirmininkas, 
Pr. S—tis. 

ROCKFORD, I L L . 
Šiuomi pranešu gerbiamieji vi

suomenei bei gentims ir pažįsta
moms, kad gegužio 29. Subatoje 
Roekford, 111., Lietuvių šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj atsibus gio-
dulingos pamaldos už dusia A. A. 
Kunigo Franeiškaug Turausko pa
minėjimui metų sukaktuvių nuo 
tlitnos jo nelaimingo mirio Liet. 
Kauno Rediboj, Utenos parapi
joj. 

Kviečių visus gentis, pažįstamus 
ir prietelius atminti savo maldose 
už jo dusia mintėtoje dienoje ir 
prašau gerbiamos visuomenės, kui 
kaip galima išklausyti mišią šven
tu. Teipogi atsišaukiu į dvasiški 
ja kad toje dienoj po pamaldų 
malonėsite pašvensti noî s truputi 
laiko maldose bent nors atsidūsė
jimą už A. A. Kun. duše. 

Nuliūdęs brolis 
. P. P. TURAŪSKIS, 

151CK—18th Ave. 

BEIKAUUJA, 

įandieną-
pasidėk savo brangenybes 
vienoj iš naujų Safe D e p e 
sit dėžių mūsų didelėse pl
ieno kelnorese. Jos yra vie
nos iš stipriausių Chicagoj. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District 
1112 VVest 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

s 

— 

ANT PARDAVIMO 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo, Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Western Felt Vorks 
4115 Ogden A ve. 

Arti 2:2 ros ^ CruAvr'ord A ve. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGA 

Dešimts moterų, prie sortavi-
i]io rėgeų ir paperos. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Atsi

šauki te tuojaus, gatavas prie 
darbo. 

Birk MiU Supply Co. 
2100 So. Morgan St. 

geros 

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS, 

Į REIKALINI PYKAI. 
prie kenavimo geras darbas, 
darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 
BAKER FOOD CO. 
4tflh & So. Halsted. 

CLOSJNG FOHMAIT. 
Visiems žinoma sena firma arti Chi-
cagos reikalauja gero "elosing 
forman" tokis kuris galėtų pats ša
pą uždaryti, gera proga pastovus 
darbas, išleidžiant apie 1000 ""sack" 
kotu j savaitę. 

Uašyk apie savo patyrimus šiuo 
adresu: 

JAM 
c-o Henri Hurs t & McUoiuiell 

Garlanii Oklg. Chkaigo. 
i > .. . — 

Fant ry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišafukite 

MORR1SON HOTEL 
23 South Clark Str. I 

Visai pigiai parsiduoda krautuvė 
•muzikos, mokyklos reikmenų, žaislų 
vaikamt ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, saviniokas išvažiuoja j 
Lietuva. 
10808 Michigaii Avc. Chicago, IU. 

Parsiduoda Bučerne ir Grocerne 
lietuvių apgyventoj vietoj, biznis yra 
gerai išdirbtas per daug metu, turi 
būti greitai parduoti nes savininkas 
eina j kitą biznį, bus parduota už 
teisinga paHiulyjinia. 

4555 So. Paul ina St. 

T I R I U PARDCOTI MODERNIŠKUS 
RAK AND l S.— 

Par&s setą, Dining-room setą, plie
ninė lova, Pivonas, Plaer Pianas Vi- J 
ctorola, Pnonogafas, Kamoda, libra-
ry stalas grindinė lampa, fixture ir 
tt. viskas parsiduos labai pigiai. 

2106 So. 56 Ave. Cicero, IU. 

ANT PARDAVIMO. 
medinis namas, 9 kambarių gazas e-
lektra ir vanos. 

Atsišaukite: 
• 3410 m. 47 Str. 

Mekinley 3589 

:— 
i — — 

P A P U D I N E 
^ ^ PAMĖGINK 

LABAI GEROS DEL. 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 

DYKAI! GERA DOVANA DYKAI! 
Einą 8 dienas be sustojimo. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
labai pigiai. Viskas geram padėjime 
nauji Tajeriai eina labai gerai par
siduoda už |600.00 galima visados 

1543 W. 46 St. 
Telefonas Yards 7125 

ANT PARDAVIMO. 
2 pagyvenimų namas, elektros švie
sa, didelis namas užpakalyj galima 
randavoti kaįpo graadžig, gazinis pe
čius, ice box, ir kiti dalykai kartu 
su namu parsiduoda už $4800.00 
Cash. 

3612 So. Rookwell Str. 
Telefonas McKinley 2450 

ANT PARDAVIMO. 
3T0* So. Enu'nild Ave. 

9 kambariu mūrinis namas po 4 
. ir 5 kambarius, naujai ištaisyta. Kai
nu $2,250.00 Cash $500. 

Likusius kaip randa. 
M. 4. MORAN 
7952 S. Carpeutcr St. 

Prie Laundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At r 
sišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

Indų F loy^u i , .$43.00 kambaris ir 
b a r d a s AtgiStitfkite. 

„ MOBR180K HOjįTEL 
2 3 S a u t U C l a r K T S t r . 

surengtas Liet. L. 'F. Chicago* 
ir apid. Apskričio 

Sbeboygan, Wi». parapijos 
svetainėje . . 20 d. gegužės. 

Harvey, I1L — 27 d. geg. 
J . A. Mickeliunas, 

L. P. Cliicagos Apskr. ražt. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Chambermaids $45.00 į menėsi, 
kambar is ir Uurdyts. Atsiša^Jcite 

* k o R R l S O N HOTEL 
23 South Clark Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Turi parduoti greitai 19 kambarių 
keturių flatų medini namą. Gera biz
nio vieta ant 4"tos arti Ashland 
Ave, Geram stovyj. Žema kaina^ 

Atsišaukite pas savininką-
5639 So. Honore Str. 

Kiekvienas gali įgyti dykai Kita 
puikų LAIKRADJ. iįuša valandas 
ir pusvalandžius. Eina 8 dienas be 
sustojimo. Rėmai padaryti iš pa
rinkto medžio. » 

i, 

šita proga pirmutinė ir pasku
tinė, tai yra gauti puikų Laikrodį 
Dykai. 

Kiekvienas vyras, moteris, duk
tė a r sunūs gali įgyti nemokant 
nei cento. Važiuodamas Europon, 
gali pasiimti su savim, kaipo do
vaną. Viską ką mes prašome jus, 
perskaitykit mūsų 24 puslapių ka-
taliogą, suteikiantį Pilną Smagumą 
Ir Dovanas, savo draugams. Kiek
vienas- tai gali padaryt.i nes ne
reikia jo patyrimo. Mes turime 
tūkstančius šitų laikrodžių, kurie 
bus duodami dykai. įsigyk sau vie
ną. Neatidėliok, bet tuojaus iš
kirpk šitą kuponą ir , pasiųsk 
irtums. « 

HOME SUPPLY COMPANY 
110 Nassau Street, New York, N. Y. 

HOME SUPPLY CO. 
Dept. 302. 110 Nassau St. 

New York, N. Y. 

Prisiųsk man tą pasiulijimą dovanų laikrodėlį. 

Vardas ir p:.".". : ~' 

Adresas 

Miestas 

Valstija 
— T " 

NEGIRDĖTA PROGA. # 

Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 
bizniava vieta, namas, 4 metai kaip 
pats savininkas statė,v apačioje yra 
grosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
delių 6 kambarių flatąs, elektros 
šviesa vanos ir gazas visame name. 

Konkrito beismantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertės $8,000. parduosime už 
$7 ,000 . a t s i š a u k i t e p e r t e l e f o n ą M c K -
ipley 55T>9. 

Kas pirmas to laimė. 

Jaunas Vyras. Suvirs 18 me£ų .am
žiaus del lengyaus fobriko darbo; 
mokestis 40c. į valandą mokinan-
ties labai gera proga geram žmogui. 

WUder & Compauy 
1038 Crosby Str. 

REIKALINGOS 
Merginos prie lengvaus fabriko dar-
bo. Ą 

Improvett Crovvn And, Seal Co. 
\ A!75U K. Tripp Avc. 

ANT RANDOS 
Maža farma 3 akrų, namas, vištoms 

gardas netoli nuo ^miesto Mt. Green-
vvood. 

M illiam .Vndrith 
104 Lawndale Ave. 

PASPORTŲ BLANKAS • 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Oonsultation Burean, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

IO 
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MELB' 
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12 
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SlZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk s ivo krautuvninko—Bet jeigu 
krautpvninkas neturi—rašyk mums. 

I .LEWI5CIGARMFG.C0.NCV*RKJJ.J . 
Largest hdependent Ogar Facfonj inthe Worid 

MAGDE. "Ak, kaip man nititigal
vą ! ISbandh'au vieokius mazgojimus, 
trinkimu*, muiUnimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbijo JM/O tu bjauriu pleis
kanų... Man giėa net darosi l" 

MARE. "X*, tai kam tmm kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai grasus, hefaut ir lysti. 0 tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLĘS t" 

Kas tai yra R U F F L 9 6 ? ' Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar*kve
piantis vaudjuo? Nei ' . E U F -
FLES yra tai paprasčiausią 
plaukų ir odos sustiprinto jis, 

kuris prigelbi gara.tai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnioMiž ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bu! 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą ? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu, mėnesių galvos 
t rynimo: dviejų ar tr i jn/i ienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike ju. jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais .suvilgant galvą bus užtektinu, fcad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug^daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonki^ės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moaey order šiokiu adresu: 

$«m»*sm*m!r. AD. R1CHTER d CO.. 316-330 Broadway, N«w ¥ork ' 
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Trečiadienis, gegužės 26 d., 
Šv. Filypas Ner. 

Ketvirtadienis, geguž. 27 d., 
Šv. Bedas kan. 

NORIMA APDRAUSTI PO 
LICMONAS IR GAISRI

NINKUS. 

SUSPENDUOTĄ^ 4 POLIC 
MONAI. 

Intariami svaigalų vogime. 

Policijos viršininkas suspen
davo keturis policmonus Max-
\vell gatves nuovados. J i e in
tar iami pavogime svaigalų 
vertos $30,000. 
% Praei to penktadienio anksti 
ryte keturi žmonės ties 21-ma 
ir Halsted gat. susistabdė pra
važiuojantį automobilių, ku
riuo gabenta $30,000 vertės 
svaigalu. 

Automobiliaus šoferui ir jo 
pagelbininkni su revolveriais 
Įsakyta Apleisti automobilių. 
Tio vyrai tuo jaus j lipo auto
mobiliui! ir nuvažiavo. 

Svaigalai buvo vežama į 
"Rainbo Gardens. 

Paskui 1 a t r as tas automobi
lius p a m e s t a ? ant kampo So. 
Paul ina ir Congress gatvių. 

Šoferis dviejuose užpuoli
kuose pažino du detektivu iš 
Maxwell nuovados. Tad jis su 
savo pagelbininku buvo pa
sauktas policijos nuovadop, 
kur buvo surinkti ir eilėn su
statyt i visi nuovados policmo-
nai. 

Šoferis su pagelbininku tuo-
j a u s nurodė Į keturis policmo
nus, katrie juodu buvo užpuo
lę. 

Sakoma, tą atsitikimą buvo 
manoma užslėpti. Bet apie tai 
nugirdo proliibieijos agentu 
viršininkas ir pr ivertė polici
jos viršininką atlikti viešuo
sius tardvnms. 

Labai naudingas sumany
mas — apdraus t i miesto pelie 
monus ir gaisrininkus. Chi-
eagoje dažnai pasitaiko viso
kių nelaimių polk-monams. 
įJažnai j iems tenka susiremti 
su visokios našias piktada-
l ia iš . Daugelis iš jų paguldo 
savo galvas pildydaiih parei
k i s -

Tas pat yra ir su gaisriniu-

IŠ CHICAGOS LIETUVIįJ 
KOLONIJŲ 

ŠV. KAZIMIERO A K A D E 
MIJOS RĖMĖJŲ DAR

BUOTĖ. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Pavyzdingas išleistuvių seimi-
ninis vakarėlis. 

(Jegužės 16 d., 1920 m . fSv . 
Kazimiero Seserų Vienuolyne, 
2601 Marąuette Rd., įvyko Šv. 
K. A. R. dr-jos centro susirin
kimas. Tai buvo priešseiminis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo visos Chicagos skyrių at
stovės. Svars tvta daug dalv-
kų. Tš svarbiausių galima pa
žymėti rapor tus iš skyrių. 

Pirmas skyrius pasižymėjo 
kais, su kuriais t a ipg i ; pas i- J skaitlingu atstovių atsilajnky. 
laiko nelaimių gesi-iant paki-

BUS BYLA PIANO. 

Kai]) vakar kriminaliam tei
sme turėjo prasidėti byla Pia
no, kurs kituomet yra nušovęs 
savo jauną sūnų už valkioji
mąsi. 

Kadangi Piano advokatas 
užimtas kitomis bylomis, tad 
ši byla atidėtą ligi birželio 7 
dienos. 

tusius gaisrus. 
J i ems žuvus po j u palieka 

našlės su vaikais, neturinčios 
jt.kio užlaikymo. 'PrUieina jas 
i t m t i visuomenės •lu^'miis. 

Štai andai žuvo poliemonas 
Roberts sus i rengs su trauki
nio plėšiku. Paliko moteris 
našlė su penkiais mažais vai
kais, iš kurių vvriausias eina 

(vos 6 metus. Dabar renkamos 
aukos. 

Aldermanas Kostner suma
nė |steigti apdrar.dos kompa
niją, kurioje butų galima 
miestui apdraus t i savo poli^-
niOi.ų ir gaisrininkų gyvastis. 

Tokiai kompanijai įsteigti 
yra reikalingas valstijos įs 
taiynias. Tą įstatymą gali 
pravesti tik lcgislatura. Lo 
gisJaturos leidimas r e ika l i nga 
todėl, nes miestas turėtų ap
draudę apmokėti. Apdraudi
mo lėšų neturėtų bu t nei po-
licmonams, nei gaisrininkams. 

Pasitaikins kokiai nelaimei, 
likusiai našlei su vaikais ap-
drauda butų išmokama dali 
mis, kaipo pensija. I r tos ap-
draudos užtektų pragyventi , 
kol paaugtų vaikai. 

Miesto policija darbuojasi 
šiandie pigiai nupirkti ko-
kius-nors t inkamus namelius 
likusiai po poliemono Ro
berts našlei su vaikais. 

mu. J a s savo raporte pra
nešė, kad iš jų • vakarėlio 
"Smilčių l a ik rodė l i s" gryno 
pelno liko 100.00. Taipgi pra
nešė, kad rengiasi jau prie sei
mo ir delegates išrinko. 

Ant ras skyrius ir-gi neat
lieka. Raporte pažymėjo, kad 
rengiasi prie didelio Simfoni
jos koncerto ir vaidinimo, ku
ris įvyko gegužės 23 d., Švento 
Jurg io bažnytinėj svetainėj . 

Visų skyrių atstovės išreiš
kė pageidavimą surengti viešę 
rinkliavą Švento Kazimiero 
Vienuolyno naudai. Tas daly
kas tapo atidėtas iki seimui. 

Centro "susirinkimas išreiš
kė pageidavimą, kad visos rė
mėjos skaitlingai atsi lankytą 
į pirmą seimą. Seimas bu^ 
birželio 13 d., 1920 nu, Šv. Ka
zimiero Vienuolyne. J i s pra
sidės su šv. Mišiomis, kurias 
at laikys gert), prof. kun. Bu-
čys. 

Taigi į darbą, į darbą visos 
Š. K. A. Rėmėjos. Kaip poetas 
Jakš t a s sako: "Vienas žodis 
nešneka . " Kaip daugiau bus 
daugiau ir nuveiks. 

Rėmėjos. 

BRISLANE! ATSAKYTA 
ATNAUJINTI BYLĄ. 

$200.000 KATALIKŲ LAB
DARIŲ DRAUGIJŲ SĄ

JUNGAI. 

Chicagos Atletų sąjungos 
susirinkime nu ta r ta prisidėti 
pasidarbuoti naudai katalikų 
l a b d a r i ų d r a u g i j ų s ą j u n g o s , 
kuri sumaniusi surinkti mili
jono dolierių fondą. 

Susirinkime, be to, praneš
ta, jog Atletų sąjunga jau 
turinti tam tikslui $200,000. 

NORI STREIKUOTI FEDE 
RALIO BUSTO DARBI 

NINKAI. 

Jis bus nugalabintas 
birželio 18. 

120 grindų plovėjų, langų 
valytojų, keltuvų darbininkų'!r 
džianitorių, dirbančių federa-
liam buste, pranešė busto vir
šininkui, kad jie pamesią dir
bę (ne streikuosią), jei su lie
pos 1 d. nebusianti jiems pa
didinta užmokestis. 

Edward Brislane, kurs teis
mo pasmerktas miriop už nu
žudymą Cra\vl'ord teatro vai-
(lytojo VYilliam Mills, bus nu
galabintas birželio 18 dieną. 
Nes teismas atsisakė išnaujo 
perkratinėti bylą. 

Brislane advokatas mano 
tuo reikalu kreipties augštes-
jnin teisman. Bet nežinia, ar 
tas bus galima padaryti. 

B r i s l a n e s ė b r a s , K o b e r t C a r -
ter, kurs su juo užpuolė pa
minėto teatro ofisą, nubaustas 
kalėjimu ligi gyvos galvos. 

J aunas žmogžudis-plėšikas 
bylos metu prisipažino esąs 
kaltas. Apginimas buvo parem 
tas nesveikuojanėiu žmogžu
džio protu. Bet ekspertai gy
dytojai a t rado, kad žmogžudis 
yra sveikas ir pilnai atsako 
už savo blogus darbus. 

I -
PERDAUG VAIKŲ SIUN

ČIAMA DARBAN. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

n P t T R A T l S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siuno* Pinigus Parduoda Laivokortas 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chscago lllinoia 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D €11 

Sfeikumo depar tamentan 
kasdien šimtai tėvų su 14—16 
metų vaikais kreipiasi, reika
laudami vaiku gimimo rekordų 
(metr ikų), sulig kurių mokyk
lų tarybą išduoda leidimus 
vaikams dirbti . 

Xei vienais metais tėvai sa
vo vaikų taip skaitlingai ne-
uuntė darban, kaip šįmet. Už 
tai kalt inamas • brangus pra
gyvenimas. 

Apsireiškimas visais žvilgs
niais yra blogas, kuomet vai
kai pristatomi pr ie darbo. 

Skai tydama " D r a u g ą ' vie
name numeryje Chicagos ži
niose užtikau korespondenciją 
iš Xorth Sidės apie Moterų 
Sąjungoj 4 kp., kuri per tiek 
metų gyvuoja ir jokių nesuti
kimų nebuvo girdėti . Gerai 
žinau, kad šią kuopą sutvėrė 
i -ymiausios North Sidės mote
rys— ir iki šiol jos santaiko-
veikė. 

Korespondentė matyt ma
žai žino apie Moterų Sąjun
gos 4 kp., kad tokią korespon
denciją parašė ir patalpino 
laikraštyje. 

Susirinkimuose visada bū
va uevieuodos narių mintys, 
kaip i r tame susirinkime. Gi
riant viena, nereikia užsipuldi
nėti ant kitų. Visos tur i tu
rėti proga pasilavinti arba 
pr ipras t i prie visokio veikimo, 
tada i r kuopa geriau gyvuos, 
nes mųs kuopoje randasi daug 
gabių narių, kurios negauna 

sakyti , kad tai aš tam tikus, 
o ne tu, kad man tas pritin
k i , aš daugiau už tave išma
nau. Negera ki tus žeminti, o 
save augštinti . Geriau tegu 
kitas - pagerbia. Tada visi ži
nos ką gero nuveikei. , 

J e i i r toliau taip bus, tai 
M. S. 4 kuopa gali susilpnėti. 
Reikia prašalinti tokius ne
malonus apsireiškimus i r mo
terų tarpe lai gyvuoja susipra
timas. Čilė. 

DAUG CUKRAUS AIKVO 
JAMA SALDUMYNAMS. 

(Jog. 15 d., š. m., Šv. Ju rg io 
parapijos svetainėj buvo ne
paprastas šeimininis vakarėlis. 
Vėliau tik teko pat ir t i , jog ta? 
vakarėlis buvo surengta? Su
sivienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareivių 3 kuopos % pagelbti 
narius, kurie iškeliauja Lietu
von prisidėti prie iškovojimo 
tėvynei laisvės. J ų t a rpe ra
dosi ir organizatorius J . J . 
Zanlkus, 

V a k a r o p ; daugelio atžvilgiu 
buvo labai gražus. Žmonių at
silankė nemažai. Visi žaidė lie
tuviškus žaislus. Susėdus vi
siems prie vakarienės, prasidė
jo programa, kurią a t idarė A. 
J . Jas inskas , paaiškindamas 
tikslą ir pakviesdamas p . J . S. 
Ramanauską, kuris gražiu te
noru žavėjo sveėius. Kelis 
kar tus turėjo savo dainas at
kartoti.. 

Po jo sekė kalba S. A. L. K. 
pirm. Dr. S. Naikelio. J i s ai
škino organ. tikslą, prašė iš
važiuojančių būti t ikrais tėvy
nės ginėjais. Sakė, jog pasi
likę ėia Amerikoj stengsis ne
užmiršti - savo draugų ir su
šelpti. Patsai daktaras žadėjo 
aukoti $50.00 ant ateinančių 
Kalėdų. 

Po jo kalbėjo Poceviėia,* se
nas Rusijos karininkas. J i s 
apgailestavo savo senatvę, nes 
kitaip, sakė, »linksma butų pri
sidėti prie šiandieninių kovo
tojų. 

P-lė F . Matijošiutė solo ant 
pijano paskambino gražų mu
zikos šmoteli. 

Paskui p-lė M. L. Gurius* 
kaitė solo gražiai padainavo. 
J i savo balsu žavėto žavėjo 
visus, o ypaė išvažiuojančius 
liuosanorius. Padėkos eiles pa-
deklemavo p-lė P. Andriulai-
tė. Paskui dar p. Maziliaus

kas, pirm. Visų Šventų drau
gijos, t rumpai , žodžiais išrei
škė liuosnoriams geriausius 
linkėjimus, labiausia p. A. J . 
Jasinskiu, finansų rast. minė
tos draugijos, ir jam suteikė 
dovaną aukso žiedą. P-as Po-
ceviėia liuosnoriams paauka
vo 5.00 ir J . Jur i jonas 1.00. 

Po programos sekė lietuvis-, 
ki šokiai iki pat vėlumos. 

Ten bvęs. 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiimimiiimiiim^ 

I " Važiuokite į Lietuvą 
1 PER f 

JDEPOSITORS STATE BANKj 
Į 4633-4637 South Ashland Avenue | 
f CHICAGO, ILL. I 

I $PTOOO,OOQ-OO Milijonų PoL Banką Į 

j Galim išpildyti jums ap- ( 
Į likacijas del paspartų, - Į 
| . gauti jums paspartus par- ] 
Į duoti šipkartes per LIE- | 
| pojų, arba per DANZIG, ' j 

| ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
| Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 
| Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa-
i tian, Servian ir Jewish. 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiintifT 
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Tel. Drover 7 041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: ano 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare. 

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

•M g Telephone: Yards 6492 

» • » • - » » » < 

PRANEŠIMAI, 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

Liet. Darbininkų S,ąjuii£os 57 
kuopos susirinkimas bus seredoj, 
2o d. gegužės, parapijinėj svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. 

R. A. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Šiandie, geg. 26 d., 7 :30 vai. va 

kare, McKialey parko svetainėje 
(prie W. 39 ir Western Ave.) į-

progos pasižymėti. Nereikia L vyks Lietuvos Vyčiij 36 kuopos 
susirinkimas. Kviečiame susieiti 
visus narius. Yra svarstymui 
daug svarbių reikalų. Po susirin-
kimo bus žaidimai. 

Valdyba. 

Cukraus svarui krautuvėse 
imama ligi 32 centų. Žinovai 
tvirtina, kad ėia atvežamo cu
kraus didesnė dalis išeikvoja-
ma gaminti saldumynus. 

IŠ TOWN OP LAKE. 
Gegužės 26 d., 8, vai. vak. Davis 

Sąuare parko salė/fe £ . Vyčių 18 
kuopa turės susirinkimą. *» 

Pageidaujama, kad šiame susi
rinkime visi nariai dalyvautų, nes 
reikės galutinai aptarti šeiminiška.-; 
išvažiavimas, kuris įv^ks birželio C 
d. KAie ims dalyvumą išvažiavi
me ,̂ turės jau šiame susirinkųTie 
užsirašyti. Apart to bus svarstomi 
kiti reikalai, t 

Korespondentus. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

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

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

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

Tel. McKinley 26S 
> • • « • • • • • • » • • -

AKUŠERKA 
X. SHUSHO 

Turiu patyrime 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted Si., Chicago, UI. 

Resid. 938 So. Ashland Blv. Chicago, 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. R0TH, 
Rosas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moterišką, Vyrl3kq 
Vaiky ir visą chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover M98 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d. 

<!*« W 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie 
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negru wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti Siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt'ng 
ir kitokio styl iaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po J15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir |30. Juodi 
Siutai po $45 iki $6 5. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotal $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augsdiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Duropa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

€ S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

t DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- Ofisas Ir Gyvenimo viet% 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yarda S644 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

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

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 rytoj 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan 
da vakare. ^ 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

| 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num, 

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

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

s -a 

> • • • » • • ' • m m m mį 

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

K a m p , 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 8654 
Ofiso Cicero 49 

gĄTiRAMlC LJETUVT6KAI 
K - -

8 | » » » » » » • mm»»•!»• ~mm - . . . . . , g} 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg>is Street 

CHICAGO, i ixmoi« 
Telefooaa Vanta 50SS 

•alandos: — 8 Iki i i 16 ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą, 

• i • — * « » « | 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls 324 

Tel. Central €890 • 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 

• • • • • • • • 

K« 

Todėl, sakoma, cukrus yra 
braųgus ir busiąs, da r Jabjaus 
brangesnis. 

Afi, ADOMAS A. KARALAU8KAS, SEKANČIAI RA&AG. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirlnimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. • Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu*1inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTsTTTION J. Ilmknts. Prof. 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 9417, Chicago, 111. 
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