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Bolševikai Lenkų 
Okupuoto] Lietuvoj 

Lenkai Of icijaliai Pripažino 

IŠ NAUJO PAKYLA 
"SAUSIEJI." 

Reikalauja Cox'o pasakyti 
savo žodį. 

Liet uvą 
Pagelbon Prieš Bolševikus 

Saukiasi Lietuvius 
Vilniuje Jarp Lenku Pakilusi Pasiauba; 

Žada Apleisti Varšavą 
LENKAI PRIPAŽINO 

' LIETUVA. 
LENKAI STOVI UŽ LAIS

VĖS TAIKA. 

Ii 

WASHINGTON, liepos 10. j VARSA VA, liepos 10. — 
— Lietuvos atstovybė čia ga- i Užrubežinių reikalų raštinė 
vo žinių iš Kauno, kad liepos; paskelbė, kad lenkų vyriau-
6 d. Lenkija pripažino Lietu- Sybė pasiuntusi nota talkinin-
vų de facto nepriklausomąja kų konferencijon mieste Spa. 
viešpatija. Notoje pareiškiama, jog 

Lenkija šiandie) taip kaip pir
miau ir visuomet, pasirengu
si ir nori su savo priešinin
kais padaryti taiką, paremtą 
tautų apsisprendimo princi
pais. 

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ PERSUON. 

Londonas, liepos 10. — Lai
kraštis Daily Mail padėjo <te- Dayton, O., liepos 10.— A 
peša iš Teherano, kad bolševi- labamos valstijos Anti-Saloon 
kai išnaujo ima briauties Per-1 sąjungos viršininkas Hobson 
sijom {prisiuntė laišką čia demokratų 

Keturi bolševikų karės lai-! partijos nuominuotam kandl-
vai atplaukę j Persijos uostą datui į šalies prezidentus, gu-
Meshed-I-Ser. (Kaspijos j u-1 bematorius €ox. Hobson savo 
rėse) ir išsodinę kariuomenę, [sąjungos vardu reikalauja 

įuu tarpu la i i i iu jc ^auioįvM u 
žinių, jog bolševikai išsodina 
kariuomenę keliuose Persijos 
uostuose. 

Be to, bolševikai užėmę ke
lią tarpe Teherano ir Taurus. 

VieSSl paSa*. > ti, kdip 
jis atsineša i prohibiciją, kaip 
jis žiuri į norą atmainyti 
Volsteado įstatymą. 

• u i n a i g Rytines Siberijos 
Atėnai, Graikija, liepos 10 

— č'ia pranešta, kad graikų 
kariuomenė užėmusi svarbų 
Turkijos miestą Brussą, Ma
žojoj Azijoj. 

Erussa stovi už 57 mailių 
pietrytuose nuo Konstantino
polio. 

KRAUJAS LIEJASI LATA
KAIS SIBERIJOJE. 

Žmonių <rT7vvbė visai ^i0-!. 

LENKAI REIKALAUJA 
LAKŪNŲ. 

12 

New York, liepos 10. — 
"American Flying" kliubas 
gavo karštą lenkų atsiliepime. 

VOKIEČIAI PASIŽADĖJO 
IŠPILDYTI TALKININKŲ 

REIKALIVMUS. 

Sakoma, kad už kelių dienų .kuriuomi tuo jaus lenkų respu-
gubernatorius-nominatas atsa jblikai reikalaujama 12 ameri-
kys Hobsonui, kaip jis žiūrįs į koniškų lakūnų žinomam Kos-

Sumažins jie skaitlių savo ka
riuomenės. 

LENKAI BĖGA IŠ VIL 
NIAUS. 

BERLYNAS, liepos 10. — 
Laikraščiui Vossischs Zeitung 
depešoje iš Tilžės sakoma, jog 
po .žiaurių mūšių bolševikai 
sulaužė šiaurini laikų frontą 
ir keliose vietose persimetė per 
upes Bereziną ir Dauguvą. 

Pažymima, kad Vilniuje 
tarpe lenkų pakilusi pasiau
ba. Lenkai valdininkai (oku
pantai) bėga iš Lietuvos sos 
tinės. 

GALVOJA APLEISTI VAR 
SAVĄ. 

Spa, Belgija, liepos 10. — 
Vokietijos delegatai konferen
cijoje su talkininkais vakar 
pasirašė p 0 talkininkų reika
lavimu, kad paskirtu laikotar
piu. Vokietija bus nuginkluo
ta. 

Vokiečiai delegatai tą pada
rė protestuodami. Pirm to, jie 
buvo susinešę su Berlyno val
džia. Nes talkininkai pagrū
mojo, kad jei reikalavimas ne
bus išpildytas, talkininkų ar
mijos okupuosiančios naujas 
dalis Vokietijos. 

Vokiečių protestas buvo 
paremtas tuo, kad talkininkai 
del Vokietijos nenusiginklavi-
mo neturi teisės užimti naujų 

Varšava. liepos 10. — Rusų teritorijų. Nes Versailleso tai-
l>olševikų kariuomenė, liepos S g o s s u tartyj aiškiai pasakyta, 
d. sulaužė kairįjį lenkų fron-jk ad talkininkai gali užimti 
to sparną ir persimetė per j į į ^ j teritorijas tik tame &U 
Dauguvą su tikslu užlieti Lie- įtikime, jei Vokietija neišpil-

KAIP LENKAI ATSISVEI
KINS SU VILNIUM. 

Bolševikų spėkos briaujasi 
ant TJVOVC. 

prohibiciją 
Blogas tas daiktas, kad An

ti-Saloon sąjungos viršininkai 
jau ima kalbėti visos nacijos 
vardu. 

ciuškos lakūnų eskadronui. 
Lenkų vyriausybės vardu 

lakūnams liuosnoriams pasių-

Vladivostokas. liepos 10. — 
Rytinė Si berija radikalų gai
valų valdoma kraujais. Kur 
Bepasisuksi, visur sutinkama 
tik viena mirtis. Taip yra die
nomis ir naktimis. Mirtis siau
čia ne kariuomenių susirė
mimuose. Bet del baisių žmo
gžudysčių, plėšimų, galabini-
inų. Mirtis be skirtumo ski-

kaip vyrus, taip moteris na 
ir vaikus. Visur kraujas lie
jasi latakais. 

Žmogaus gyvybė taip pigi, 
kad šiurpa; 

Bet tuo metu Chabarovską 
užėmė japonai. Tuomet sulai
kyta traukinis ant upės U-
suri tilto. Visi tie ofieierai 
buvo surišti ir sumesti upėn. 
Kai-kuriems iš jų prieš įme^ 
timą upėn dar suskaldyta gal
vos. 

l a i i r t u u i u , j u g L ,-ui i uprr 11 

šiandie išmeta ant sav0 kran
tų šimtais žmonių lavonus. 
Taigi upėje pragaišinti ne 
vieni ofieierai. Bet daugybė 
ir civilių žmonių. 

ATSISTATYDINO TALKI
NINKŲ KOMISIJONIERIUS 

Taip elgiasi ir kiti. 

Semionovo ir Kalmikovo 
būriai, katrie kovoja prieš pro 
vizijonalę valdžią, dar blogiau 

apima kiekvieną. | elgiasi su savo priešininkais, 
loma veltui kelionė Lenkijon, x u o la tos pavojuje yra kaip1 

2,000 markių algos ir leitenan
to lakūno ranga. 

Konstantinopolis, liepos 10. 
— Atsistatydino iš užimamos 
vietos pulk. Haskell, ameriko
niškas oficieras. Jis buvo aug-
štasis talkininkų komisijonie-
rius Armėnijoje nuo liepos, 
1919 m. 

Angiai, sulig žinių, Batumą 
apleisią liepos 18 d. Jie ten 

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

augščiausieji valdininkai, taip 
žmonės prasčiokai. 

Čia kasdien telegrafų vielo-j 
iš Siberijos plotų prane 

Sako, Batumo uostas turi but 
laisvas visiems. 

Bolševikai Tiflise turi am
basadą. Toje dirba 40 žmonių. 
Visi turi automobilius. Išlai-
uziai gyvena, IUTI uaug pini
gų, užima geriausius miesto 

suplaišino visas fortifikacijas. į namus. 

\tuvą ir savo fronto galu at-
LONDONAS, liepos 10. — įsiremti j rytinę rrusiją 

« Iš Berlyno bevieliu telegrafu 
pranešama, jog vokiečių laik j 
*ra*Čiai padėję žinių, kad len-1 
kų vyriausybė pasiketinusi 
apleisti Varšavą. Apgalvoja
mą savo sostinę perkelti ki 
tur. 

Kiek yra žinoma, bolševi
kai nereikalauja užlieti Lie-

do sąlygų, paliečiančių karės 
atlyginimą, bet ne kitas ko
kias sąlygas. 

Bet talkininkai nieko neda-

KVIEČIA PAGELBON LIE 
TUVIUS. 

tuvos. Xes jie to negali pa- į rė iš protesto. Ir privertė vo-
daryti. Lietuva turi save j kiečius pasirašyti. 
stiprią armiją. Bet bolševi-1 
kai užlieja tas Lietuvos te- Westerville, O., liepos 10.— 
ritorijas, kurias turi okupa- Liepos 22 d. čia suvažiuoja 
vę lenkai. Lenkams tad pri- "sausieji". Jie nutars, kaip 
sieina apleisti Vilnių ir ki- įįe pasielgs ateinančiais rinki-

Meksikos Valdžia Taikosi su 
Plėšikų Vadu Villa 

AMARO ŽADA PAKELTI 
REVOLIUCIJĄ. 

Kam valdžia nori taikinties 
su Villa. 

COPENHAGEN. liepos 10 . -

tus Lietuvos miestus. 
Sulig oficijalio lenkų štabo 

_ pranešimo, bolševikai prieš 
rasai: laikraščio Beriinske j ienkus panaudoja stiprias spė-
Tidende korespondento iš Kau-j jcag Pavartojama pėstininkai 
no, latviai stoję pagelbon len- įraitarija artilerija, lakūnų 
kams Dvinsko apylinkėse. ! korpusas ir tankos. 

Lenkai, kraustydamiesi iš j ^ ^ į d i ( l ž i a u s i a d 

Dvinsko. nesuspėjo pasiimti s a r a H j a m - g i n f t ajbai^ b r j a u . 
vo visos karės medžiagos. Tad j a m , i u o s i u s bolševikus. Bet 
pakvieiė jie latvius pasiimti, u e t u r i m a r e i k a l i n J C U ?pėkų, 
paliekamą medžiagą. 

Anot pranešimų, latvių ka-1 Bolševikai eina ant Lvovo. 
riuomenė persimetusi per Dau !

 K i t a i „ ]onkų f r o n t o g*fe 
guvą ir veikianti Skudze-j p r į e j ]onkuS pasekmingai vei-
lins (?) šone. įja, g e n . Budennii, bolševikų 

Korespondentas pareiškia, jraitarijos korpuso vadas. 
jog lenkai kreipėsi i Lietuvą, j P a - n i c g j i g t v i r t o v ę R o v m ) 

prašydami pagelbos prieš bol; n e s u l a i k o m a i m a ršuoja ant 
š e v i k u s - ! Lvovo. Nuo Lvovo ligi Var-

Šavos yra apie 180 mailių. 
Įvairaus luomo ir pašauki

mo lenkai pakilę ginti savo 

mais, katr a kandidatą i prezi
dentus, rems. 

LIEPOS 10. 1920. 

Chieago — Šiandie išdalioa ap-
•ori . iky; e^ažus oras n*toj: maža 
a:ma :.a temperatūroje. 

Vidur augščiausia temperatūra 
bir... 73 i : žemiausia — 60 1. 

Saulė teka 524; leidžiasi 8£i. 
Mėnulis patele 1 :2̂  p" r.'î io'i-

nakčio. 

pinigų organizacijos, bankos, 
Įstaigos ir pavieniai žmonės. 

Viena banką šalies reika
lams indavė milijoną markių. 
Visoj Lenkijoj negirdėtas su
judimas. 

Haller organizuoja liuosnorius 
Oen. Joseph Haller, kurs 

vadovavo lenkų-amerikonų 
spėkoms Prancūzijoje, auto
rizuotas organizuoti lenkus 
liuosnorius. Norima sudaryti 
stiprią iš liuosnorių armiją. 

Bolševikai paėmė naują 
miestą. 

Bolševikai oficijaliai pas
kelbė, kad jie nuo lenkų atėmę 
miestą Staro-Konstantinovą. 
Tas padaryta tik po žiauraus 

tėvynę nno bolševikų. Atsilie-Imūšio. 
pia j rekrutavimo raštines vy- Staro-Konstantinov yra a-
rai ir moterys. Įvairios oiga- pie už 40 mailių nuo Galicijos 
nizaeijos visais būriais eina rubežių. priešais Tarnopolj. . 
kareiviauti. Lenkai be jokio sulaikymo 

Aukos iš visų pusių plau- stumiami ant Sarny, ir Ko\-e-
kia valstvbės iždan. Duoda |lio. 

Torreon. Coahuila, Meksika, 
liepos 10. — Per čia prava
žiavo Elias L. Torres. Jis ke
liauja į Mexico City. Sp kitais 
Meksikos provizijonalės val
džios atstovais jis, kaipo at
stovybės primininkas, laukėsi 
pas žmogžudžių vadą Vilią. 
Su savimi jis turi Vilios raš
tą. Tas raštas užadresuotas 
provizijonaliam Meksikos pre
zidentui dc la Huerta. 

Torres čia susitiko su ge-i 
nerolu Amaro, kurs organi-l 
zuoja dezerterius iš sukilėlio 
generolo G uajardo būrio. 

Šitam pranešė apie kai-ku-
rias Vilios sąlygas. 

Paaiškėjo, jog Villa nenori 
pasitraukti privatinian gyve-
niman. Jis apsima būti provi-
zijonalės valdžios žinyboje, bet 
podraug visoj Chihuahua val
stijoj turėti militarines, poli-
tikines ir finansines spėkas. 

Villa reikalauja, kad gen. 
Amaro pasišalintų iš armijos 
ir jo vieton federaliu komen
dantu turi but paskirtas gen. 
Martinez, Villa. ant šito turė
tų valdžią. 

Amaro pakelia trukšraą. 

Gen. Amaro išklausęs tos 
kalbos pakėlė trukšmą. Jis 
liepė pranešti provizijonaliam 
prezidentui de la Huertai, kad 

revoliuciją prieš provizijona-
lę valdžią. 

Paskui pareiškė: 
"Jei Amerika reikalauja, 

kad mano valdžia padarytų 
taiką su Pancho Villa, jei no
ri gauti pripažinimą, tuomet 
4> /\ r**t » rv> o / v o IrtO V***V"\ A M p Y*l -
l ^ , « . U I11IC4 t , u i t i > i \ . v » . « p A i . » * * t * . * 

kos, taip Meksikos valdžias." 
Iš to paaiški, kad Meksiko

je netrūksta revoliucijinių 
žmonių. Nekuomet čia nebu^ 
nieko gera taip ligai, kaip il
gai Meksikoje bus daugiau 
visokių generolų, kaip papras
tu kareiviu. 

VILLA SUMAŽINS REIKA
LAVIMUS. 

Laikraštis Excelsior rašo: 
Elias L. Tarres iš EI Pa

so, kurs Meksikos provizijona-
lės valdžios vardu konferavo 
su Francisco Villa, sukilėlių 
vadu, armisticijos klausime 
pH>keiiH\ jog Vi'la snmodifi-
kav0 (palengvino) savo tai
kos sąlygas ir šitos gana pri
einamos. 

nu 
šamą apie daugybes plėšimų 
ir žmogžudysčių. Kai-kurie 
pikti darbai patiriami tuojaus, 
į keletą valandų. Kiti — po 
kelių savaičių arba mėnesių. 
Daugelis nekuomet. 

Žmogžudysčių siautimas. 
j Rytinėj Sieberijoj neva vei

kia provizijonalė valdžia. Ta 
valdžia, sakoma, atstovauja 
didžiumą gyventojų. Bet vi
sam krašte siaučia žmogžu
džių burtai, kurių svarbiau
sias tikslas paversti krašto 
valdymą. 

Prie žmogžudžių gaujų ga
lima priskaityti būrius gen. 
Semionovo, Kalmikovo ir ki
tus. Patys burių vadai gal ir 
turi geriausius tikslus sulig 
>avo įsitikinimų. Bet jų karei
vių būriai — tai tikros žmo
gžudžių gaujos. Kariavimais 
jie nepasitenkina. Užsiima 
plėšimais ir žmonių žudymais. 
Svarbus taipgi jiems daiktas 
pagieža. 

Provizijonalė valdžia prieš 
tas gaujas negali pavartoti sa
vo milicijos ir neskaitlingos 
policijos. Nėra geležinkelių. 
Trūksta ir kitokių susisieki
mų. Daugelis vietų yra visai 
neprieinamų valdžiai. 

Japonų kariuomenė i tokius 
daiktus nesimaišo. Japonai 
saugoja tik savuosius reika-j 
lus. 

Yra čia turtingų rusų, ki-
tuomet gyvenusių Siberijos 

YRA 2DSIŲ APIE ARMIS-
TICIJĄ. 

Washington, liepos 10.— 
Valstybės departamentui ofi
cijaliai pranešta, jog Meksi
kos federalė valdžia padarė 
su Villa armisticiją ligi liepos 
15 d. 

Šitie tiesiog susistabdo pra
važiuojančius traukinius ir 
atlikinėja kratas. Visur inta-
riamus provizijonalės valdžios 
šalininkus ant vietos nužudo. 
Tai daro po žmonių akių, ar 
tai vaganuose. ar tai stotyse, 
ar kur kitur. 

Visomis pusėmis siaučia te
roras, mirtis. 

Iš turtingesniųjų rusų laiš
kais išreikalaujami augšti iš
sipirkimai. Kitaip grumojama 
nužudymais. , 

Čia yra tokių pirklių, kat
rie piktadariams išmokėję po 
kelis šimtus tūkstančių dolie-
rių skaitant amerikoniškais 
pinigais. 

Kaltinami japonai. 

Žymi dalis rusų už dabarti
nę padėtį Siberijoje kaltina 
japonus. 

Jie sako, kad jei japonai, 
apleistų Si beriją, tuomet sus
tiprėtų provizijonalė valdžia 

| ir visam krašte pravestų rei
kalingą tvarką. 

Nes ne visiems juk yra žiį 
narna, kad japonai trukdo 
provizijonalei valdžiai veiki
mą. Vietomis japonai nugink
luoja valdžios miliciją, kitur 
palaiko valdžios priešininkų 
gaujas. 

Bet, kiek žinoma, japonai 
noma, kad japonai trukdo 
čia nusprendė ilgiau apsibūti, 
kuomet valdžios milicijos bu-

nes japonų. 
Tokia tai padėtis rytinėj Si-

be rijoj. 

gilumoje. Tie tvirtina, kad rv-
tinė Siberija atgytų ir pasit-' Washington. liepos 10. -
varkytų, jei butų nuversta da- i K : ' - " ' ] 

bartinė provizijonalė valdžia. 
Bet nėra tokių, katrie ap-

.;u;. 

Iš Chihuaua City nuo a-
jei jis Vilią arba nors vienąjmerikoniko konsulio depešoje 
jo šalininkų priims federalėn sakoma, jog Villa padaręs 

maro. tuojaus organizuosiąs 
valdžion, tuomet jis pats, A-hiaujus pasiųlymus federaloi 

siimtų nudirbti tą -darbą.. Gi 
japonai ir šitan klausiman ne
nori maišyties. 

Provizijonalės valdžios darbai 
Rytinės Siberijos provizijo

nalė valdžia pati baisiai susi
tepusi kraujais. Nes jon inei-
na ir radikalų gaivalų. 

Praeitą balandžio mėnesį ta 
valdžia nugalabino 88 gen. 
Kalmikovo divizijos oficierus. 
Tame skaitliuje buvo ir pulk. 
Vraštol. 

Visi tie ofieierai buvo su-

kybą su Rusija, daugelis krei
pėsi, kad vyriausybė duotų 
pagelbos. Bet vyriausybė at
sisako ką nors bendra turėti 
su ta prekyba. 

valdžiai. Bet nežinoma, kokie 
būrius ir pirmutinis pakeisiąs1 tie nauji pasiųlymai. 

PINIGŲ KURSUS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 9 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.951/̂  
Lietuvos 100 auksinų 2.68 
Vokietijos 100 markių 2.68 
Lenkijos 100 markių .64 

imti Nikolske ir iš ten trau-; P r a n c u z i j o s n ž j dolieri; n f r . 30 
kiniu vežami j Chabarovską, j Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. M 
kur turėjo įvykti jų bylos. j Italijos už 1 dol. 16 L 50 
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DRAUGAS Šeštadienis, liepos 10 1920 
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uarruvrv KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyras nedėldienlas. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8-00 
Puuoi Metij . . ^ i . - i 4-00 

SCT. VALST. 
Metams ...-.- $6.00 
Pusei Metu $.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

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

•t* 

Lietuvių tarpe dar vis tebė
ra daug įtikėjimo atspauzdin-
tiems žodžiams. Tuonii naudo
jasi bolševikai arba komunis
tai. Pinigų jiems netrūksta, 
nes iš Kujijus jų pristatoma Į 
valias. Lietuvių bolševikams 
negaila įvelti į svetimus tiks
lus ir svetimus norus. Todėl 
Amerikos lietuviai gauna pri-
siskaityti visokių proklamaci
jų. Jas dalina pasamdyti vaik
palaikiai išeinantiems iš baž
nyčių, jas bruka atsilankan
tiems į koncertus, teatrus ir 
piknikus. 

Viena tokia Komunistų Par 
tijos Proklamacija vadinasi: 
•'Mūsų Judėjimas Nesulaiko
mas. Mes tęsime Kovą." 

Toje proklamacijoje priple
pėta nesąmonių. Tarp kitko 
ten parašyta: "Suvienytos 
Valstijos tapo juodžiausios 
politinės priespaudos šalis, o 
Sovietų Eusija laisviausia ša
lis." 

Norint suprasti kiek melo 
yra šituodviejuose sakiniuose, 
reikia štai kų atsiminti: 1-ma 
Komunistų proklamacija su 
žodžiais kuolabiausiai įžei
džiančiais Suvienytas Valsti
jas tapo atspausdinta Suvie
nytose Valstijose. Tas pats 
faktas jau parodo, kad Ame
rikoje dar yra laisvės išreikšti 
nuomones priešingas valdžiai. 

Tuomtarpu Sovietų Rusijo
je tos laisvės nėra visai, nes 
visos spaustuvės tapo atimtos 
ir dabar yra Sovietų nuosavy
be. Jos tiktai sovietus giria. 
Jei kas sumanytų įsitaisyti sa
vo spaustuve, tai l>olševikų 
komisarai tokį pavadina kori-
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skaudžiai baudžia, kaip caro 
laikais buvo baudžiami kator-
žnikai. Visai nesenai tuos 
žmones už nebolševikiškų nuo
monių platinimą žudydavo, o 
dabar pristato prie sunkiausio 
priverstino darbo, kuris padi 
ro mirtį netaip greitai kaip 
suvis, bet taip tikrai kaip šū
vis. 

Dar ilgai truks kol Sovietų 
Rusijoje atsiras dešimta dalis 
laisvės esančios Amerikoje. 

Šiaip ' ' Komunistų Proklama
cija" sustatyta amerikiečiams, 
o lietuviams ji tik išversta iš 
anglų kalbos. 

Juodosios Lenkams 
Valandos. 

Aiškiai buvo pramatoma, 
kad lenkus palies baisio? ne
laimės. Bot tas negalvoję bu
vo iSdidiem? lenkų tautos va

dams. Šitų tikslas buvo pa
vergti visas už save mažesnes 
tautas. Norėta,vienu užsimoji
mu padaryti milžinišką plo
tais Lenkijos viešpatiją. Mė
ginta, turbūt, užimponuoti Eu
ropos militaristams. 

Tie mažos doros ponai, pa
sinaudodami Rusijos nusilp
nėjimu, nusprendė pasisavin
ti dar ir didelius pačios Rusi
jos plotus. Pakėlė prieš bolše
vikus karę. Buvo manę pasie
kti pačią Maskvą. Išpradžių 
gal jie ir padarė kiek baimės 
bolševikams. Bet tuo patim iš
judino jie apsnūdusią didelę 
rusų tautą. ' 

Šiandie su lenkais kariauja 
jau ne bolševikai, bet rusų 
tauta, bolševikų vedama. 

Ir štai šiandie rusai troški
na lenkų armijas ir veržiasi 
pačion Lenkijon. Lenkai šau
kiasi pagalbos. Nes jų tautai 
atėjo juodžiausios valandos. 
Pavojus šaliai ir nepriklauso
mybei. 

Bet kas čia gali duoti len
kams pagelbą? Nes vietoje 
draugingų kaimynų jie pasi
gamino tik priešininkų. Did 
žiulė karė atgaivino jiems ki-
tuomet sugriautą tėvynę. Vie
toje pasidžiaugti atgauta sa
vistovybe ir laimingai darbuo-
ties, jie ėmėsi plėšriųjų dar
bų. Šiandie už tai prisieina 
lieti karčias ašaras. 

O juk lenkams buvo pro
gos laimingai gyventi, naudo-
ties laisve. Tuose pačiuose 
santikiuose su Lietuva jiems 
reikėjo apsieiti žmoniškai. 
Nereikėjo jiems užgrobti Lie
tuvos teritorijų, savinties mū
sų šalies sostinės Vilniaus. Tu
rėjo jie progos nepaliesti to, 
kas priguli Lietuvai. 

Tokiose aplinkybėje kaimy
nė Lietuva butų a t jautusi len
ku, nelaimes. Juk bolševikai 
kaip Lenkijai, taip Lietuvai 
yra baisi Dievo rykštė. 

Bet kaip yra šiandie! 
Lenkai nusitvėrė už pačios 

Lietuvos širdies ir sunkia 
kraują. Patys prispirti prie 
sienos visgi dar nepaleidžia 
tos širdies. Turbūt, mėgina iš-
lašinti paskutinį lašą kraujo. 

Ir taip elgdamiesi jie nori 
sulaukti Lietuvos 'užuojautos 
ar pagelbos? 

Vargiai lenkams šiandie pa
gelbės ir tie, katrie juos ki-
tuomet inspiravo smaugti už 
save mažesniuosius ir tuo ke
liu plėsti rubežius. Tuo lab-
jaus negelbės, kad šiandie 
prieš lenkus pakilę ne bolše
vikai, bet pati rusų tauta. 

Baisus daiktai veikiasi Len
kijoj. Lenkų tauta ir vėl ga
li papulti vergijon ilgiems 
metams. Ir už *uos naujus 

v0 veikėjams Padere\vskiams, 
Pilsudskiams ir kitiems, no
rėjusiems pragaišinti Lietu
vą. Bet ta yra stipri. Jos 
stiprybė tikėjime ir Bažnyčio 

Kelione Lietuvon per Paryžių. 
Keliaujantiems į Lietuvą. 

LAIŠKAS "DRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

Meldžiu, malonėkite šį mano 
laišką patalpinti savo "Drau
ge." Daug lietuvių Amerikoje 
iš Subačiaus parapijos siun
čia Lietuvon savo giminėms 
pinigų uždarytuose laiškuose. 
Pačtalionai jau apie tą suži
nojo. Atidarą laiškus ir išėma 
čekus. Patarčiau siųsti pinigus 
šiokiu būdu: per Prekybos, 
Pramonės banką Kaune, Paš
tas Subačius, Panevėžio aps
kričio. 

Su pagarba. 
Subačiaus H. hm. Pr. 

Kazlauskis. 

Anuo kartu atspausdino
me raštą vieno draugo ke-
liavu J į Lietuvą per Lon
doną. Dabar talpiname kitą 
raštą apie kelionę per Pa
ryžių. 

Man važiuojant Lietuvon, 
daugumas iš mūsų brolių a-
merikięčių prašė, kad aš, pa
grįžęs į tėvynę, suteikčiau ži
nių kas link kelionės ir abel-
nai kaip dabar Lietuvoje gy
venimas atrodo. Tas atlikti 
kiekvienam atskirai užimtų 
begalo daug laiko. Tad pasis
tengsiu tą paskelbti per Ame
rikos lietuvių laikraščius vi
siems viešai Tikiuosi, kad re
dakcijos neatsisakys tąi pada
ryti. 

Kelionė Lietuvon yra kol 
kas kebli ir reikia būti visur 
labai atsargiam. Bet kada sa
ve tvirtai apsisaugoji, tai vis
gi galima laimingai parkeliau
ti. 

Pirmiausia, saugokis iš
naudojimo. Apsimokėk visus 
taksus jr išgauk paliudijimą, 
kad esi liuosas nuo taksų iki 
šių metų. Už šiuos metus už
simokėsi New Yorke kiek iš-
skaitliuos tenai pagal perėju
sių metų uždarbį. Jei to ne
padarysi, gali kartais užsimo
kėti kelis sykius daugiau ne
gu reikia, nes tenai jokio pa
siteisinimo nėra. 

Mainant pinigus, niekada 
nereikia skubėti ir kartais 
mainyti prie kokių agentėlių, 
nes tie visuomet nusuka. Ge
riausia yra mainyti dideliuose 
bankuose, nes tie visuomet tei
singai patarnauja. Mainant 
sužinok pinigų kursą ir apgau
ti nesiduok. Kaip žinai pini
gų kursą, kartais ir datigiaus 
gali išderėti, bet jis tau, ne-
kuomet pirma nepasiųlys. Ge
rai patarnauja dabar Lietu
vos Misija išmainyme pinigų. 
Jei išpirksi draftą ant Berly
no bankų, ir negalėsi gauti 
dar pinigų nuvažiavęs Berly
nan, tai Lietuvos bankai pa
tarnauja gauti tuos pinigus 
iš Berlyno. Gerai yra vežtis ir 
dolieriai ir Kaune juos gali
ma taippat išmainyti. Tik, ži
noma, yra pavojus daug vež-
ties. Kartais ir kursas daug 
nupuola. Vežant su savimi pi
nigus reikia giliai paslėpti, 
kad nei krečiant neužčiuoptų, 
nes Eitkūnuose vokiečiai la
bai apčiuopinėja ir. jei randa 
virš 'tūkstančio vokiškų mar
kių, tai neleidžia išvežti. Jei 
ras by kieno auksinių, tai taip
gi atima Išskiriant Eitkū
nus, kitur niekur nekrato ir 
gali būti ramus su pinigais. 

Su bagažais ir-gi reikia la
bai atsargumo. Siunčiant nuo 
stoties reikia gerai atiduoti 
(sučekiuoti) prie išsipirkto bi
lieto, pažymėti iš kurios į ku
rią stotį važiuoji. Ten nuva
žiavęs randi savo bagažą ir 
atiduodi ji toliaus ir taip va-
raisi sykiu su savim iki pas
kutinei stočiai. Bagažai ra
miai eina ir niekur neprapuo
la, jei juos tik gerai atiduo
di ir nepražudai tų resyčių 
(kortelių), kurias gauni ati
duodamas bagažą. Rankinį ba
gažą kuri veži su savim, gali 
padėti stotyj pasaugoti. Ati
duodamas jj taip-fci gausi re-
sytę. Tas visas resytes reikia 
labai saugoti, nes jei jas ka« 
pavogs, tai su jomis lengvai 
išsiims ir bagažą. Tas labai 
tankiai pasitaiko. Reikia vi
sur būti gyvam, niekur per
daug nežiopsoti, kaip tat pasi
taiko mūsų žmonėms. Nesilei-' 

skie į kalbas su nežinomais 
žmonėmis, nors jie aniolais iš-
sirodytų. Sgjągokis užmigti 
kur ant sto&g, ar kitokioj pa
vojingoj vietoj. Kur laikai pi
nigus, dabokis, kad niekas 
nematytų. Paviršiuje daug ne
laikyk, o tik tos dienos rei
kalams, kitus paslėpk giliai. 
Jei pasitaiko reikalas prie tų 
gilesnių pinigą prieiti.tai įlysk 
kur į nematomą vietų ir tenai 
pasiimk kiek tau reikia. Taip 
save apsisaugojęs laimingai 
parvažiuosi. 

Važiuojant ant Paryžiaus, 
kol kas, man išrodo, greičiau
sia galima parvažiuoti. Vyk
stant per kitur kartais 
daug prisieina laukti. Iki Pa
ryžiui perleidžia laivų linijos 
kompanijos agentai, jei kelpi-
nigiai užmokėti iki Paryžiui. 
O Paryžiuje pasirinka mugu 
žmogus, Jurgis Kučinskas. 

Jis labai gražiai patarnau
ja ir išsiunčia viską ant Ber
lyno. Bagažus daug sykių iš
krato, bet tai tik del mados. 
Tik Lietuvoje ištikrųjų bai
siai iškrato ir jei randa ką 
nesiųtą naują, tai daug reikia 
užmokėti muito. Jei ką užs
lėptą randa, tai tą visai atima-
Tai patarčiau bagažus važiuo
jant netaisyti i maišus, nes 
kaip išardo, tai tada 
daug ir pavagia. Kitur niekur 
nedrasko bagažus, kaip tik 
Virbalyje, Lietuvoje. 

Kaip dabar Lietuvoje išrodo. 
Lietuvoje kol kas dar ma

ža skirtumo, kaip kad buvo 
prieš karą. Tik žmonės labiau 
įsikarščiavę su rinkimais, tarp 
savęs ginčijasi, laukia žemių 
padalinimo, slepia javus, kad 
valdžia nerekvizuotų, degtinę 
visi varo. Tai visas ūkininkų 
darbas. Naujai nieko nesunla-
no padaryti, nors galėtų daug 
ką nuveikti. Ūkininkai daug 
turtingesni, ne kad buvo prieš 
karą: tūkstančiais visi skaito. 
Kaikurie tiesiog maišus pini
gų turi prisikrovę ir dar vis 
jiems maža. J bankus, ro
dos, nededa, niekas. Pramo 
nes irgi palieka žydams. Tik 
visi laukia žemių. Daugumas 
pasitiki ant amerikiečių, kad 
pramonę ir prekybą sutvarky
tų. Amerikiečiai kasžin ko 
laukia. Turbūt ir jie nori, kad 
žydai pirma pradėtų. 

Tai taip šiafidie, kaip ma
tyt, Lietuvoje viskas ir stu
miasi pamažu. Ūkininkui, be 
abejo, vargo nėra. Jis viską 
parduoda brangiai, o pirkti 
jam mažai ko reiklia. Šiandien 
ūkininkas Lietuvoje pasidaro 
pats: drabuži, avalinę, išsidir
ba skuras. muilą, degtinę, alų. 
Duonos, mėsos pieno šiandie 
Lietuvoje į valias. Viskas ko 
ūkininkui trūksta, tai geležies 
ir droskos. Lietuvos žmonės 
juokiasi, kad pasakai, jog a-
merikiečiai apie juos iabai rū
pinasi, buk jie suvargę. Šian
die dvarininkai daug labiau 
suvargę už ūkininkus. 

Bet miesto gyventojams, tai 
visgi yra sunkus gyvenimas. 
Užsidirbti nėra kur, o viskas 
be galo brango. Tai man ro
dos, kad amerikiečių butų 
priedermė kogreičiausia už
vesti pramones Lietuvoje, kad 
pagerinus miesto gyventojų 
būvi. Nelaukite kol kiti pra
dės. 

Derlius laukuose labai gra
žus išrodo Lietuvoje. Rugiai 
kaip mūras. Daugybė dvarų 
valdžios rankose ir juos nuo-
miioja žmonėm*:. Dalinimo dar 
mažai girdėti. Visi tik laukia, 
kuom Seimas užsibaigs. Par
duot ir pirkt prasidėjus Sei
mui yra uždrausta. 

KLAUSIMAI H ATSAKY-
mAli 

MĖNESIC PAŠVENTIMAS. 

Klausimas. Kam yra paš 
vestas kiekvienas mėnuo }>er 
ištisus metus? 

J. M. 
Atsakymas. Mėnesių pašven

timas yra asmeninio maldin
gumo dalykas. Tečiaus kaiku
rie asmeniniai maldingumai 
taip praplito, kad tapo beveik 
oficijaliai Katalikų Bažnyčio 

Tarp jų pirmutinę vietą už
ima Gegužio ir Spalio mėne
siai pašvęsti Dievo Motinai 
Marijai. Netoli jų yra prapli-
tęs šv. Juozapo Sužieduotinio 
garbinimas kovo mėnesije. 
Taip pat kas kart daugiau 
oficijaliu tampa V. Jėzaus 
Širdies garbinimas birželio 
mėnesije. Lapkritys — mal
doms už dūšias. 

Kitų mėnesių maldingumai 
yra labiau vietiniai arba vie
nuoliniai. Taip Gailestingųjų 
Seserų ir Tėvų Misijonorių-
Lazaristų vienuolijos Liepos 
mėnesį pašvenčia Šv. Vincen
tui a Paulo. Dominikonai — 
Rugpjūčio mėnesj šv. Domi
ninkui. 

Kas nori iš kiekvieno mėne
sio gali pasirinkti sau linka-
rrftjį šventąjį ir jam pavesti 
visą mėnesį. 

kos. Mat Varšava tapo įkur
ta tada, kada Europoje labai 
būvu mada mokėti grekų pa
sakas. 

\ isos tos pasakos apie Si
renas, Goplanas, Undines ir 
kitokias mergžuves yra pra
manytus. Niekur nėra sutvė
rimo pusiau žuvies pusiau 
moteriškės. Tokis sutvėrimas 
nei negalimas, nes moteriška 
burna, gerkim ir plaučiai nega
li gyventi vandenije. Merg-
žuvė negali gyventi nei ant 
žemės, nes pelekas tinka gy
venti tik vandenije. Bet pasa
koje visko galima prišnekėti. 

Kun. P. Bučys. 

Išmok Gerą Amatą. Ui-
j dirbk $35 iki $73 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatu, 
mes išmokiname 
j keletą savai
čių, prityrimas 

I ^ l ^ r duodamas mokl-

i n anties. Vietos atdaros. Specijalis 
Kna.u<Systėa Skyrius, mokslas ui-

{ ganėdina visus. 

I 
t Kampas Lake s,tr. ant 4tg lubų. 
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LIETUVOS. 
ŠVĖKŠNA, TAURAGĖS 

APSEK. 

VANDENINĖ MERGINA. 

Klausimas. Ant paveikslų 
dažnai matome vandeninę 
merginų su puse žuvies. Kaip 
senai jos yra ir kaip atsirado. 

Petras Varanauskas. 
Atsakymas, (jrekų dainius 

Omeras, sakoma, apie 1,000 
metų prieš Kristui užgimsiant 
parašė dainuojamą pasaką 0-
disėją. Joje jis sako, kad Odi
sėjui arba Ulisiui keliaujant 
laivu labai gražios sirenos ne
apsakomai žavėjančiai dai
nuodamos užviliodavo jūrei
vius j pavojingas vietas. Lai
vams susikūlus, žūdavo ir jū
reiviai. Ulisis savo draugams 
užkimšo ausis vašku, pats pri-
sirišdino prie laivo stiebo. Si
renos dainavo, Ulisis girdėjo, 
bet laivą valdė jūreiviai su 
užkimštomis ausimis, todėl jis 
laimingai pravažiavo pro pa
vojų. Anot grekų pasakų vSį. 
renos nuo juostos augštyn tu-
rėjosios žmogišką merginų 
kūną, o žemyn buvusios, žuvys 
vienu peleku apaugusios žvy
nais. 

Lenkų pasakos sakydavo, 
kad ežere Goplo esą merginų 
gyvenančių vandenije, kurios 
mėnesienoje žaidžia ir šokinė
ja. Jos tankiai • užviliodavu-
sios vyrus į vandenį. Tas mer
ginas lenkai vadindavo Gop-
lany. 

Rusų kalboje yra pasakų a-
pie undines, taip-gi vandenije 
gyvenančias merginas. Bet nei 
lenkų, nei rusų, nei vokiečių 
pasakos nesako, kaip grekai, 
kad tos vandenije gvvenančios 
merginos butų per pusę žuvys. 
Tečiaus lenkų miesto Varša-
vos ženklas yra mergžuvė, ar
ba sirena, sulig grekų pasa-

Pavasaris Žemaitijoj. 
Šiuosmet pavasaris, tai pa

vasaris. Vos įpusėjus vasario 
mėnesiui ėmė vfversys Čirš
kauti. Jau kovo pusėje laukuo
se sniego beveik neliko. Pem
pės, žąsys ir kiti paukščiai bū
riais partraukė iš tolimųjų 
vasarų. Paukščiams neapsilei-
do medžiai RIJ dėlėmis. Per 
Velykas laukai žaliavo, miš
kuose vietoje sniego baltavo 
žybutės, medžiai buvo sulapio-
ję. 

Bar prieš Velykas jau žmo
nės arė laukus ir sėjo avižas, 
įmonės sako, senas toks pa
vasaris bėra buvęs. Iš visako 
yra matyti derlingi metav 
Pievai jau dabar gali šienau
ti Pernai buvo geri metai, be r 
šiuosmet bus dar geresni, jei 
bus lietaus. , 

Žmonės, pamatę gerą derlių, 
žymiai papigino duoną ir ki
tus produktas. Taip, pav.: 
Švėkšnoje žiemą rugių pūrui 
mokėjo 400 auk., dabar 200-
300, auk., duunos svarui — 4 
auk., dabar 2 auk., 10 kiaušinių 
— 10-15 auk., dabar 3-6 auk., 
bulvių pūrui — 70 auk., da
bar 30 auk. 

Už vienos savaitės veršiuką 
davė 500 auk., dabar beduoda. 
100-150 auk. Iš tų keleto pa
duotų pavyzdžių galima spręs
ti, kad Lietuvoj bado nėra. 
Virš pažymėtos kainos yra 
parubežy, bet toliau apie Var* 
nius ir toliau kur kas pigiau. 
Švėkšnoj mokėjo karvei 3.000 
4,000 auk., o Varniuose tokią 
pat karfc galima gauti už 
2,000 2,100 auk. 

Pas mus labai brangus linai 
ir sėmenys. Mat linus gabe
na i Prusus. Linų pūdui mo
kama net 200 auk Stoka dra
bužių. Kur*prieš karę nž mas
tą mokėjo 10 kapeikų, daba'r 

; OR, J . SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Ckirurgu 
Ofisas 4330 W. 13 St 

Kamp. O Ooort 
Bes. 1229 VT. 49 Arame 

Tčič'ūZia* CiC6rū ii oi 
Ofiso Cicero 4 f 
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Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausi*. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o aiano 
darbu busite užganėdinti. 
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įtrinto. uiOTVtrU JV ZTItK. 

Af*. 

T a t * 7»s. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Poople Teatrą 

1«1« \V. 47 Str. TeL Boul. 190 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 9914 XV. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinle? 299 

• » . . » . , • • • 8 

Telefonas Boulerard 9199 

DR. C KASPUTIS 
DBHTISTAS 

S391 S. Halsted Str. 
„ Chicago. HL 

VAULNDOS: 1 - 1 1 A. M. 
1—S: 7—8 P. M, 

r 

*Ž^ N , Drortr TMS 

Dr. C. 2. Vėzdu 
LIETI JTIS DEKTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis auo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAHD AVEBTUB 
arti 47-toe Gatves 

i.P.WAJTCHES 
ATTORNET AT LAW 

UKTCTOS ADVOKATAS 
4642 S. WOOD STRKBT * 

?M W. 18th STBKET 
CHICAGO. 

MeKinley 432* 
• » • • • • • • ^ • • • • • • • w * « i a • S 

; Dr. P. P. ZALLYS 
UetaTst Dentutai 

\ 10801 So. Michigan, 
l • i > i i m i m. 

Alkis. 

Antra savaitė negaunam 
laikraščių. Apie veikimus ne
žinom. 

Jaunimą?, nors ne taip 
smarkiai kaip Amerikos, bet 
visgi veikia. 

Pagyvenęs aprašysiu pla-
čiaus. 

Meldžiu ir kitų laikraščių 
perspausdinti. 

S. Gadeikis. 

Švėkšna, Šiandie, t. y. gegu
žės 1 dienų Švėkšnoje darbi
ninkai pirmą syk šventė savo 
šventę. Susirinko nors rredide-

lonu ir linksma, kad ir darbi
ninkams išaušo geresni laikai 
ir jie gali viešai apvaikščioti 
savo šventę. 

Per miestelį ėjo nešini vė-
liavornis ir rnnzika. Vėliavų 
buvo keletas. Vionoj bu»ro 
parašyta "Valio Nepriklauso
ma Lietuvos Valstybė" antroj 
"Valio 1 d. gegužės darbinin
kų šventė" ir t. t. Kalbojo 
keletu prakalbų. Xors tos pra
kalbos neatsižymėjo savo tu
riningumu, bet vis dėlto- pali
ko tų diena darbininkų širdy
se jspudj. 

Vaidiia, 
Amerikoje Darbininkų Šven

tė yra pirmas panedėlis rug
sėjo mėnesije. R< i. 

m. s. NAIKELIS 
LECTtftlB 

GYDYTOJAS IR CHI1UTOGJ* 
OflaM !r Orvmlmo Tlet* 

8992 So. Halsted str. 
Ant Viršauji rniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 rrte: mjo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 Tak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
T«4«Caaw 

PASPORTŲ BLANKAS 
PTLDOME 

DTKAL 

Balric Consnrisrt*&o Boreaa, Ine. 
95 So. Dcarbora SU Chicago. 

9/9**99««*«9*4>«>t«>«««*4>ty9>«>M 

Rcskl. 1139 Indcpcndcncc Blrd. 
Telefonas Vao Boren 994 

OR. A. A, ROTU, 
Rasas ordytnU* »» « * Į Į » J « Į H 

SpecŲaUsUa Moteriška, Vyriška 
Valka Ir TICO chronMBro Ilga 

Ofisas: 9S54 So. Halsted S t , 
TetMfeoa* Btersr 

VALAJTOA8: 10—11 r?9» _ 
ptrta 7—R vak. VedeHoarii 19—19 " į 
^ » » * « « * « « « « « « « « « « * « « 4 > 4 > 4 > « J * | 
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PROLETERIJATO DIKTATŪRA. 
Užminus proletarijato dikta-'vardu, tuuin tarpu tas viskas 

turą —-nauja carizmą, kuris[išeina tiktai "srvoltu" išsirin-
turėtu Įvykti užviešpatavus kusi u sa\\- vardu. 
bolševikiškam, ar menš^vikiš-i Sakys jiV. kur čia ta , ;na-

I kam soeijalizmui, stoja prieš Jtraika.' Kaip. kur sucijalistai 
/ tai piestu soeijalistai ir bul-iją vartoja.;, Apie ••nagaiką*' 
I ševikai ir menševikai. Čia tu- socijalistŲ vartotą, jau šiek 
J riu mintyje lietuvius socijalis-jtiek liudija Lietuva, o da dau

giau Rusija, 
Lietuvoje prieš rinkimus j 

tus. 
Jie ilgiausiais straipsniais, 

pilnais bjaurių žodžiu ant savo 
svajonių priešu, prirodinėja, 
kad soeijalizmui Įvykus negali 
būti proletarijato diktatūros. 

Seimą visokio plauko soeija
listai baugino žmones rinkėjus, 
kad bus revoliucija, bus krau
jo praliejimas, jei bus renka-

Kaip ji, girdi, gali būti, kadj^i krik. demokratai, o ne so-
soeijalizmas yra geriausias ir!«jal-demokratai. Žmonės vie-

j pilniausias tikros demokrati
jos išreiškėjas, o demokratiš-

. koie valstvbėje žmonės renka 

nok neišsigando. (Nors neku-
rie gal but ir iš baimės bal
savo už socijalistus). Išrinko, 

į valdžią, tat kokia ėia gali būt inas jiems tiko. I r štai bando-
I diktatūra? Į [ma įvykdinti grasinimai. Skel-

Je, je. Socijalistų teorijoje I b i a m a s k a t i n a s streikas, bet I jis nepasiseks. Žmonės 

I puiKiai nupiešta demokratija, iJ 

da puikiau lygybė, liuosybė J a u n e a k l L Kareiviai pasiro-
ir brolybė, bet praktikoje kas 
kita. Teorija socijalistams, 
tai tinklas, tai kilpos, kuriais 
jie gaudo sau šalininkų, o pa
skui kaip reikia praktikoje 
jasirodyti, tada jie turi pasi-
eisinimų, kad žmonės prie 
ryvenimo sulyg socijalizmo da 
lepriaugę, todėl gražiąją teo-
iją reikia da atidėti j šalj, o 
>raktikoje pavergti "nepri-į 
ugusius" prie socijalizmo 
raones ir juosius prislėgti sa-
o nuožmia letena. Neišmanė-

do gerais patrijotais 
Ar šitas atsitikimas neliu

dija, kad socijalistams rūpėjo 
užvesti savo diktatūrą! Ar jie 
elgėsi ir elgiasi sulyg Lietu
vos žmonių noro? 

O Rusija? Tegu tenai pa
bandytų-liaudis rinkti valdžią, 
kokia jai patinka, tai tuojaus 
iškiltų oran šimtai ir kristų į 
duobes tūkstančiai. Tuojaus 
kartuvės ir kulipkos parodytų, 
ką reikia rinkti j valdžią. 

Koki žmonės' riiiko Trockį, 

pradeda gyventi sąmoningai 
eidami savo pareigas. 

Nemanau čia prieš skaity
tojus pasirodyt: optimistu. Bet 
podraug turiu pasakyti, kad 
mes, lietuviai, kartais perde
dame savo reikalavimais, žiū
rėdami i visus ir viską ši ata-
mečių valstybių, tvarkos bei 
organizacijos akimis-progra-
ma. 

Labai butų pravartu stsi-
minti, kad klaidų ten nedaro
ma, kur abeinai nieko nedaro
ma, gi bedirbant net papras
čiausi darbą, kartais pasitai
ko apsirikimai. Imkite ka ' i r 
tokį pavyzdi: žmogus su šei
myna kerta Įkaitęs rugiu ;, kol 
nenuvargsta, nes laikas' jam 
brangus-skubina, valandėlei 
tik atsisėda pailsėti, o čia tai 
ir nelemta minntytė—jį net va 
saros vėjalis sukausto... nors 

tai, kurie tiki saldiems soči- Leniną ir Įvairius komisarus, 
alistų žodeliams. Daug kar j Kas Lietuvoje rinko Kapsuką 
ybių prisieina jiems ragauti;ir kitus, kurie Įsikraustę Į 
ėliaus. , Lietuvą pradėjo šeimininkau-
Demokratiškoje valstybėje, !ti, visiškai žmonių nesiklausda
ma turėtų būti socijalistiš- mi, o jei kurie driso užklaus
iu valstybė, žmonės renka,ti, tiems atsakymą nešė ku-
ihkia. Tai tiesa. Taip turėtų lipka, kartuvės, arba kalėji-
ti. jmas. Ar tai ne diktatūros ap-
Bet žmonės gali rinkti liuo-!sireiškimas? 
i, kaip jiems patinka, ir ga- i Bolševikai ir socijal-demo-
rinkti po iškelta ant jų nu- kratai gana gerai mato. kad 

"nagaika.'' Ir tai .vis j jų Lietuvoje žmonės nepagei-
žmonių rinkimas. I r priedauja, o jie smelkiasi visiems 

ro rinko i Durną žmonės, į vadovauti, Įsakinėti, tvarkyti, 
t a r galima buvo vadinti tai;Ar Čia ne yra noras diktato-
mokratiškais rinkimais. Taiiriauti? . 

IUVO parodija. Taip lygiai pa- < Aiškus dalykas, kad yra. 
odija išeina ir prie socijalis-1 Taigi reikėtų apsižiūrėti lietu-
iškos tvarkos. Žmonės renka, j viams, kad vietoje Rusijos bu-
et po "nagaika." Ir išrink-jvusių carų, negavus naujų, 
eji skaito save "žmonių gal but da niekesnių, 
rinktais," daro visų žmonių j V. K. 

!ti-pamatyti, gal net pasiruošti-
pasimokyti, kaip sėkmingiau 
butų mums Įgyvendinti daino
se minimus brolybės-meilės 
jausmus. 

Antai jau triumo je matosi 
žaliuojančių miškų juosta: tai 
mųs krašto rubožiaus pirmta-
kunas, kurio pavėnioj pasilsi 
nuvargusi akis, beklaidžiojusi 
marguose tyruliuose. 

I š Eitkūnų lig, Kaunui ne
jučiomis perskrieji, nes žvil
ganti akis nesuskumba visko 
susyk aprėbti-pamatyti, o no
risi taip daug sutalpyti at
minty, kad rodos amžiams už
tektų paveikslų nuvargusiai 
sielai gaivinti-raminti. Ket. 
ką-gi nugirsta ausys, kada nuo 
Mauručių traukinys leidžiasi Į 
kloni, kada iš dešinės ir po-
kairei pamatai mėlynai-halz-
ganą Nemuno juostą! "Ne-
munas-Nemunas... koks šiandie | rytojus jam brangus, kaip va-
gražūs, kaip traukia mųs šir-jkarykštė diena, bet jis nebe-
dis su srauniąja vilnimi pir-1 sikelia iš lovos: liga apgaubia 
myn!".... girdisi aplinkui, o i jį mirties skydą ir... kiek y a 
vagone, lig migloje, tam«u pa-1 tokių atsitikimų gyvenime, 
sidaro, nes kiekvienas lipte- j kad po kelių-keliolikos dienų 
prilimpa prie lango stiklų... deda jį graban!.. 

Nemažesniu žingsniu už Ne-j Bevartydamas Amerikos lie-
muno bangą einama Lietuvoje j tuvių spaudą, radau vieną ai-
pirmyn, ką aiškiai galimo pa-jtrų nusiskundimą, kad Lietu-
matyti dabar Kaune, kur su-1 vos paskolos dalykas po 
sispietė, nelygii.ant bičių avi-1 "Kauno maištui?'' pablogė-
lyje, visos šalies judėjimo cen- ;jęs... Nustebau ir laužiau gal 
tras. Štai, rodosi vakar čia bu- j vą, kodėl taip mes tebesame 
vęs, o vienok matai daugelyje į lankstus, kad galėtumėme 
vietų žėrinčius saulutės spm-; merkti akis sunkesnėse ban-
duliais pavienius gyvenimo dymo valandose! 
krislelius. Man teko pavažiuo- Manau neapsiriksiu pasa-
ti nuo Eitkūnų per Kauną-1 kęs, kad gyvenime esama d&n 
Šiaulius-MažeiLius-Skuodą lig jjrybės Įvairiu pavojų-prieti-
Darbėnų... Žodžių stoka, kad:kių, bet, rodosi, net ir dakta-
butų galima viską atpasakoti:|rai suvartoja tuomet pa-'iuz 
kiek pernai metais, dar s na-1 stipriausius vaistus-nuodus, 
lio mėnesyj buvo netvarkus,' kad užkirtus kelią didesniam 
nobodus, keblus, susisiekinas = ir baisesniam priešui, o mes 
Lietuvoje, tiek dabar pamatai to nenorime atsiminti, priešm-
patobulinimų, tvarkos, junti gai-nuleidžiame duosnią ran-
nepaprastą džiaugsmą! , ką, dar net gerai nedasiklau-

Mūšų kareiviai daugumoje j sę, kas, kur ir kaip atsitiko, 
buvo apiplyšę, £ u varge, iičra-: Jeigu mūsų šalies bei laisi 
mųs, o dabar savo akimis ne-j vės priešai ir mokėjo sunan-
galėjau atsigerėti, tiesiog di-: doti saviems ^ikslams lietu ių 
džiavomės visi, lygindami mu- \ prislėgtą upą Kauno ava n t d-
siškę kariuomenę su latvių "pa ra, tai bent dabar pasirodyti 

AR TU'ZINAI?-
į kurią Banką Perkelti Savo Taupinamus 

Pinigus nuo Pirmos Dienos Liepos m. 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd St., kampas Leavitt 
KODĖL? 

užtat kad jis yra Stiprus ir Pirmutinis Lietuviu Valstijinis Bankas 
Amerikoj Po Valstijos Priežiūra 
uliai kad čionai nuošimtis yra priskaitomas už kiekvieną mėnesi— 
užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal. 

Tas Bankas yra jum parankiausis užtat kad jis yr» atdaras 
nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare. Utaminkais ir Subatomis iki 9 
vai. vakare. 

Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime Tusu pi-
mgua »u nuuMiiiCiais Kaa ir iš KIIŲ miestu De jokio jums vargo. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt 

SAVO AKIS, [ Taupykite Piningus: 

vargeliais." 
Važinėdamas po Uteno? a-

pravartu, kad TOvynės meilė 
nepaiso nieko, kad auka jos 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu de! Jūsų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
*<r. kuoraet skaitai ar siuvi ar \-&-
Sai." tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-Lios lubos viri Platt'o aptiekos. 

|( Kambaris 14. 15, 16. 17 Ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

\\ Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
) vai. 'vakare. Panedėliais. Seredo-

tnis ir Petnyčlomia. 

Perkant visus savo RAKAN
DUS.. PEČIUS, KARPETUS, 
PL\NUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago. Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu, 

Telefonas Monroc 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

"UŽTRAUKSIM NAUJį GIESMĘ, BROLIAI" 

pygardą, daugelyje vietij ir gerovei brangesnė už turtii. 
valdiškose ir visuomeniškose kad tiems-tai broliams ka'£ 
organizacijose galima buvo tik i tik ir reikia tiesti ranku su 
džiaugtis, kad ir mūsiškiai jau; (Seka ant 4 pusi.) 

(Neva feljetonėlis). 

Kiek kartų man teko ma-
*}\yti Lietuvos jaunimą, sutar-

tnai žengiant Kauno gatvė--
ii?, tiek kartu vnatinga ians-

ryią kūrenau savo viduje, no
gėdamas j dainos garsus jpin-

skaudą, o bemato giedru dan 

M Kiek kartu man teko r * ] * ? S ^ ^ S S S r 0 ^ K. .. T . , * . . uz laisvę zvaigzdelemis-var-fcrti Lietuvos jaunimą, sutar- - • 
(icllS... 
Toliaus, posmus dėdami, mes 

sakomės "brol iais" esą vie
nos, brangesnės už gyvenimo 

A \ . v " ,. "', trumpą kelionę Tėvynės-rno- s 
ti savo pažiūru žiupsnelius, ku- , , . . , - V • v. . S _L;- _- *:u . , - » , - ' Y.~L i_,. Itutes vaikais, kurie amžinai {s i-»ais ne IIIV įiiaionu, »»ex ISH-Į —,V,. ,. vv.. • 
r. . , • . , .. x. suristi motinos-aukletoios rv 
įausia-svarbu esti pasidalintu v. 

su drauiraij-vienmineiais 

i'MllllllliniHIIIIIIIMIiHlllllllllllllllillllllll!lllllllllli!lllllllll!l!!l!!!!l>illlllI|lll!lll!!H: 

ISALUTARA BITERI | 
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šiais, suburti ir užburti gyvy
bės pradu... Ir taip, mes esa-

Imsimetodelnuo pat pii-mo-įme broliais visi, nors laikas 
ir vičios mus butų 
nusmelkusi į pasvietį. 

Kam-gi iš Jusų,% Gerieji 

k) žorl ' / in tne namor inc o-niTn. -0 - * -- -«—, ©*~-
inančios sielą dainelės^. 

1 Užtrauksim", susibūrę ra-
i.tan. uždainuosim, sumezgė į Skaitytojai, neteko gyvenime 

t.?v\T.ės meilės jausmu kruti-j išgirsti žodelio "bro l i s" , ku-'Į | 
nes. galingai-drąsiai prabylsi- ris-gi nejautė tuomet savo 
mc plačiamo aplinkregy pil- krutinėję virpančios dži^ugs-
iausio pasirjžimo atgarsinjmu širdies bangavimo, arlia 

kuri išnešios aidas po visus kam ji nesnsopčjo tada, kada S 
Lktuvos kaimus ir miškus, buvote priversti nugirsti skau- ! | 
prikels-pažadiiis laukaos l.v " 
klestanrius žolynu pumpurė
lius, atgaivis-jskieps gyvybei 

TJryškancia srovę... Taip. mes 
pakilsime dvasia augš'-iau ?,< -

inilHIMMilHMHIIIIHIIIIiil 
_ f 

| ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj 
| Amerikoje. 100 Aptieku yra mušu agentais. 

j | Tas liudija, kad žmonės supranta gevą vertę -
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja. 

Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli 
jvairiu vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti. 

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio. pargabentų. 

Reikale rašykite mums: 

Po vaistui neužmiršk, kad ferian-
sias vaistaa tavo skilviui yra EATO-
NTC. PrašaUna visus oesniaffnmos 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa& viena aptiekonna. 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus. 

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare. Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Aubuni Ave. 

# 

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rast. 
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
. 812 W. 33rd St. 

f Saiutaras Giiem. Omg Co. 
PROF. J^BALTRENAS. 

1707 So. Halsted Str. Chicago, UI. | 

mp 

[desnę žinutę del savųjų, b r o - s 
lių ar sesučių likimo! 

Vienai tik valandėlei atsi
traukę nuo kasdienių rūpes
čių-vargų, skriekimo sHos 

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visą sąrašą Z:SŪ:\) 
žolių, šaknų ir visų liekarstų. 

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii.:Mi!iiiin'"iniimiiiiiMimi" 

s dulkiij. nes mųs gal ina- sparnais per banguojanti vt:i 
sis garsas praskambės nau. 
esybės šypsena. " rž t rau<-
naują gifsssię.. .*' i;f lą. ką 
šiol bedainavome pakriko, a-, 

i '̂ c", .vi 

i bet 

donyr.ą ir kalnynus i tą šalo 
'c. kurioje mir.̂  

kasdieną po tiok-,]au 
(lamos gnr-

S."1 

t ų UU!iU< .;a 

tai. pakilo a 
sparnais nuo 

iv. 
-..r giaus j savo necu 

buitį atsižvelgdav 
giesmę, kurioje ryškiai ki-sm kių. parvinokitrc. it m-':v. 
saulėtos ateities rytas F::-, ežero veidužėly. valandėlę, n 
gtigeba užmiršti asmenę nco nau bus pravartu šj-ią v,\\^,' 
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• R CONRAD j 
UETUVK FOTOGRAFAS 1 

3130 S. Halsted St., Chicago, EI. f 
Kurie gaunate paveikslus i? Lietuvos ~ 

neatideliodami pasidarykite dauxian« arba E 
dideliu*. Mea perimame senus padarome E 
didelios. Sudedam ant vieno is keliu skir- H 
tinry- = 

Traukiame paveikslus namuose, prie E 
Bažnyčios, sucijrose. reselijose. grupes, 5 
pavienius ir t t Darba aUiekame ktiore- S 
r:.r:s-:a. Phone Drover 6S69 E 

imu iiMininniimimiiiiiiniM.':!::mi!Hiii!iiiiiiiiiuinniiiiiHiiiil 

Atsimink—Ši Stipn Saugi 
V a l s t y b i n e B a n k ą M o k a nuo
šimti nuo Liepos Intos ant visy Tauplnamy 
Depozitų Įdėti) prieš Liepos 15ta dieną, 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio. Sif-

kartes parduodame 
ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Paned.. Seredos ir Subatos va k. 

A STATE BANK 

-
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"UŽTRAUKSIM NAUJA GIE
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(Pabaiga nuo 3 pusi.). 
pilniausiu pasitikėjimu, nes, 
kitaip elgdamies, nes paiys 
save ir juos .žudytumėme. 

Grįždamas prie tos pačios 
dainelės garsu, aš drąsiai 
šiandie keliu balsą, nes mušu. 
šalis dabar atsistojo viešu
moj: jau Seimą mes suš lakė
me, iš visų Lietuvos pilr-atei
siu piliečių bui sudaryta val
džia, valdymosi forma, kons
titucija, žodžiu, mes iueiname 
j "naujos" gadynės ėrą. 

Gal kas pamanytu, kad Sei
mas visas nedn.tekiių spragas 
užkimš vienu, gaJineai-sutaili
nu balsu, todėl čia-tai ir krei
piu ypatingą atydą tu, kurie 
dar neužmiršo Lietuvos pa
dangės, kad mes jokiu būdu 
u i ^ a i l i U V : • . - . * ; . - tuk. p a S i t U V U i l 

ir laukti paramos, — teatmena 
kiekvienas, kad kitos >^vs 
skolins tuomet, kuomet sau 
galės išsemti krašto turtus, 
o tuo pačiu atimtą mūsų tur
tą. 

Kam-gi dar šiandie b?butų 
paslaptimi, kad krašto gero
vei, bei turtų taupymui yra 
šimtus kartą naudingesnė sa-
vytarpė (tarp valdžios ir pi
liečių) sutartina parama — 
paskola! 

Jeigu, pvz., Vokietijai Lutų 
reikėję gauti šimtus milijar
dų užsieniuose, tai aišku sa 
vaime, jie ir metams nebutų 
tesėję lėšų milžiniškoms karo 
išlaidoms padengti, kuomet 
valdžią rėmė kraštas, jie ko
vojo net keturis metus L 

Be tiesioginių mūsų parei
gų, kaipo Lietuvos piliečių, ar 
bent Tėvynės mylėtojų, mes 
dar turėtume draug prisimin
ti apie paramą tų visuomenės 
organizacijų-draugijų, kurios 
šiuo metu ytin yra mums bran 
gios, politiškai svarbios. 

Jeigu Jus, amerikiečiai, bū
tumėte nedėję aukų, nepirkę 
paskolos bonų, nerėmę nusų 
draugijų medžiagiškai, aišku--
mes visi būtumėme' šiandie 
parlindę svetimų-išnaudotojų 
kišenėn, o tuo tarpu Lietuva 
neturi nei vieno cento, kur.i 
butų skolinusi krašto turtą 
užstatydama. 

Sutartys su Anglija del li
nų, sėmenų, miškų yra juk tik 
koncesija, kuri duoda anglams 
pirmenybės pirkti mūsų krašto 
turtą, o ne koks užstatas. 

Suprantama ir tai, kad 
anglams daugiau pažadėta, 
nes jie pirmiausia Lietuvos 
reikalais susidomavo, nors ir 
tokioje formoje, kaip kad pri
pažinimas nepriklausomybės 
"de f acto." 

pravartu ir n^^rn pasimokyti 
taktikos: imkime kiekvieną 
reikalą svarstymui be karš-
čiavimosi, šaltai; rinkime ži
nias, taupykime dvasią, tik, 
susimildami, nešaukime visa 
kakarine, nes priešas slankio
ja aplinkui visur ir kursto 
mus fienus prieš kitus. 

Gal kas mano: "Ot, kad aš 
bučiau ministeriu, tai viskas 
eitų kitaip!". Nesiginčysiu. 
Pasakysiu tik, kad du rusu, 
tarpusavy . kalbėdamu, taip 
galvojo: ' 'Jei aš bučiau caru, 
tai lašinius valgyčiau, bryzą 
ant bryzo uždėjęs ", tuo tar
pu antras manė: "Jei man tek 
i z . _ » . : „ . . • - A _ : i y. _». v . . 
iU i u s i a m i r » , t&i, u i « c , r-a ua-

tus mirkyčiau degute, tiesiog 
statinėn įlipęs." Taip-taip, 
rodos puodą nulipyti niekai, o 
dėlto ne kiekvienas iš mūsų tai 
čia-pat padarytų... Valstybės 
kurinio darbas yra daugeliu 
atžvilgių sunkesnis, svarbes
nis, rimtesnis, todėl nieko ne
galima padaryti stebuklu, vis
kas vystosi pamažu, priešin
gai, daugiau reiktų pakelti 
sunkenybių. 

Dar kartą kreipdama.! visų 
mintis prie sutartinės dainos, 
norėčiau tik palinkėti jums 
visiems ir Lietuvos Se'mui, 
kad kiekviename kūrybos dir
bę mes visados būtume surišti 
tėvynės ir brolybės meilėo ry
šiais. 

Kur nieko nepadaro akloji 
pergalė, kaipo laikinas pada
ras, ten meilė painia viršų; 
nors kažin kokios rūdys 
gadintų, nors spiegai žudytų, 
nors degintų ugnis, bdt meilė 
sugeba visur rasti spragą: 
vienur-žaizdas užgydo, kitur-
sutirpdo ledus, tai vėl — užge 
sina pragaištingą ugnies liep
sną, by tik iš nelaimės atvada
vus. 

Gali mums nepatikti partijų 
programai, jų akcijos br.dai, 
ra nuomonės ar gvvtnimas, 
bet mūsų tai šventa pareiga 
savuosius telkti buriu, kelti 
nusilpusius dvasia, žodžiu. — 

Lietuvi, mylėk Lietuvoj lie
tuvį ! 

"Ilgai miegojo mūsų žemė, 
Ilgai ją spaudė svetimi!" 

...bet gana-gi jau, nors kartą 
gana kančių, sukurkime širdy
se amžinosios Romuvos ugnį, 
kad neb'užgestų amžinai L 

P. M—lis. 
14-11-1920 m. 

Roma. 

numetė tarp savęs net $70.00, 
kuriuo« ir pasiuntė Centram 
Ačiū vietiniams lietuviams, 
kurie prisidėjo su auka, ypa
tingai padėka pripuola gerb. 
K. Milašiui. Jis surinkime tų 
aukų daugiausia pasidarbavo. 

Antra iš eilės tai Milwaukee, 
\Vis., liet. kolonija. Ji irgi 
:>avo "quotą" prisiuntė su 
kaupu. 

- \ LOIVU, j e i JL ' " " M r n , • . , , , i t v > -

palaikiusi lenkų okupacijos 
Lietuvoje, jeigu butų norėjusi 
gauti sau Lietuvoje kokių pri
vilegijų, butų gavusi. 

Manau ir munis labai butų 

LIET. RAUD. KR. RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS KAMPELIS . 

Nesusipratimas. 
Nelabai senai Lietuvos Mi

sija Amerikoje paskelbė su
rašą aukų, pasiųstų nuo A-
merikos lietuvių Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Nežino
me kame gludi kaltybė, bet 
tame pranešime, kurį p. Vilei
šis yra gavęs nuo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Kaune, 
visai nėra paminėta auka nuo 
Liet, Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Draugijos (250,000 au
ksinų). Mes esame gavę nuo 
Liet. Raudonojo Kryžiaus o-
ficijalį pranešimą, kurio nu
meris buvo 313, gi Liet. Mi
sija gavusi irgi dokumentą 
nuo tos pačios organizacijos, 
tų pačių metų No. 317, (sa
vaitė vėliau). Reiškia, mūsų 
aukos pasiųstos Lietuvos Rau
donajam Kryžiui kur-nors y-
ra užkliuvę, ar jos užkliuvo 
Kaune, raštinėje Liet. Raudo
nojo Kryžiaus, ar jos užkliu
vo kur kitur "\Vashingto-
ne? Lauksime paaiškinimų 
nuo Lietuvos Misijos Wasbin-
gtone. 

Rengiatės prie Seimo. 
Kiekvienas L. R, K. R. D. 

narys žino, kad šiemet virš-
minėtos organizacijos seimas 
bus "\Vaterbury, Conn., pabai
goje rugpjūčio mėnesio. Taigi 
reikėtų jau rupinties su įne
šimais seimui. Kiekvieno sky
riaus yra priedermė prisiųsti 
seimui savo nutarimus, page
rinimus mūsų organizacijoje. 
Vėliau paskelbsime ir dieną 
ir vietą seimui. 

Visais L. R. K. R. D. reika
lais kreipkitės pas: 

L. R. K. R. Draugija, 
222 So. 9th Street 

Brooklyn, N. Y. 

Šeštadienis, liepoe 16 19$ 

AUDIATUR AT ALTERA 
PARS. 

La Salin. 111. 

La Salle, 111., lietuviai pa
sirodė ištikimais savo paža-
/ }A- i»r r»o*v*e T iATYtę I T : . T . rv 
V«\^ I..AXJl«Al.*v?. «* A V A * . . ) U M Ų - M . — — 

K. R. Draugijos Centro bu
vo paskirta surinkti $50.00 
sušelpimui Lietuvos pavargė
lių, bet jie matydami reikalą 
šelpimo savo brolių lietuvių 

Nors, kaip mūsų vyskupas, 
taip ir aš pritariu prokibici-
jai, tiktai in extrema necess-
itate, kad butų galima kuo
met nors įtikinti visą žmoni
ją pilnąja blaivybe, tai pro-
hibicija savaime taptų nereika
linga. Tečiaus, nesenai patė-

' mijau, jog kai-kurie lietuvių 
laikraščiai, rodos, kaipo ir la
biau palinkę užtarti slapiajai 
pusei, negu sausąjai, nes paro
do kiek valdžia turi nuosto
lių areštuodama ir nubauzda-
ma prasižengėlius prohibicijos 
dėsniui, o visai neparodo tos 
pačios prohibicijos gerosios 
pusės. 

I 

Neperėenai Hartfordo laik
raštyje skaičiau, kad Connec* 
tieato valstija jau rengiasi už
daryti poeę kalėjimų. Dabar 
ten randasi turbūt 12 kalėji
mų, tai pasiliks tik 6. Vos tik 
pusė metų praslinko nuo lai
ko, kada prasidėjo prohibiei-
jos dėsniai veikti, o jau tiek 
kriminalų snmažėjo. Tai kiek 
valstijai atsieina per metus už
laikymas šešių kalėjimų, tiek 
ji gali sunaudoti nubaudimai 
prasižengėlių prohibicijos dė
sniui. 

Tūlas Waterburyo advoka
tas nesenai yra išsireiškęs, jei 
prohibicija pasiliks ant visa
dos, tai jaunieji advokai ii, 
kurie dabar mokinasi, neturė
sią darbo, o turėsią mokytis 
kito amato, nes su pradžia 
veikimo prohibicijos jų dar
bas ėmęs kasdien mažyn. Tū
las New Yorko gydytojas pra
neša, kad didžiose ligoninėse 
alkoholikų ligonių skaičius jau 
diktokai sumažėjo. Pridėk prie 
to prieglaudų reikalo sumažė
jimą, chirurgų darbus susiuvi
nėjimo per girtybę, pramuštų 
galvų, tai vistiek valdžia tu
rės mažiau nuostolių, o su 
laiku ir tie nuostoliai kas me
tas eis Tnfa'/vn jcį kas parei
kalautu, eitacijų, tai pristaty
siu kitąkart, nes šį straipsnį 
rašau kelionėje. 

Su pagarba, 
Kua. P. Saurusaitis. 
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Parvažiavus Lietuvon 
ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan

čių progų praiobti 
• • . - • • • 

• 
Juk manai kada nors Lietuvon grjžti ar ne? 
Ar taupai pinigus del keliones) §?.:••• 
Jeigu ne, tai pradėk tuojau. ^^f^ 

• 

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI 
KAIP NAMIL ATĖJUS I 

i 
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GENEBAUS ELECTRI 
CAL KONTRAKTORIUS. 

Suvedu dratus j namus Ir patai
sau kas tik reikalinga prie elek
tros. 

PETEE BERNOTAVI6IUS 
31S1 t f . 23rd PI. Chicago, UI. 
Telefonas Canal 418" 

•C 

• • • . 

Dr. M. Stupaicki 
3107 Še. Mergfifi Street 

CHICAGO, OMSMOm 

Valandų: - S Ud 11 ii ryto; 
I po p]«ta Ud t vak. Wad«io-
mli nuo J iki S TBL rakara 

*— — . 

kamp. 47 gatve ir Ashland Ave. 
Užtat kad čionais kalbame lietuviškai. 
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iš šios 

Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo. 

AR GALI BŪTI GERESNE BANKĄ? 
* 

BANKAS 
• 

ant kampo 
47tos ir Ashland Ave. 

o 

—» 

Dr. 0 . VAJTUSH, 0 . D. 

dRfc 
LIKTU VU AKIŲ SPECIALISTAS 

Palenirvins visų &k.lu 
tempime k a s T r t 
prietastimi akaadė-
jtmo ra! vos. ave įgu
lto, aptetnin:o. ner-
votuir.a. akaudančioi 

tr i » d « | « ! w torRlu akiti kreivos akys, 
katarakta c«mt*aTlo, n«ttkras akla indedam. 
Daroma -tr"ntn" lektra parodantis įsa-
Jlaoatas klaida* Akiniai pritaikomi telaln-
cal, MII Ir eiti matantiems pagelbsta. 6«rge-
k!t« savo ragajtaao Ir vaikus einanilus mo
kyklon. Valanfeaa: »oo 12 lkl S vakaro. N> 
diliomis nuo l t imt l vai po plotu. 

155S W. 47th Bi ir Ashland Av. 
DTOVCT NH> 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mckinaasa: aggilflfeg !r HetuTtfkos! 

kalbi}, aritmattkoą knygvedyrtėa rte-
nofrafijos, ttoewrlti&g, pUtlyboa tal-
•h). 8UT. Valst. Iftorijoft, abelnos isto
rijos, geografljo* politikinės ekono
mijos, pilietystea, dailiaraijrgtės. 

4 valandos po Irfsta; vakarais nuo I 
lU 10 vai. 
3106 So. Halsted Si, Chicago. 

PUIKUS PIKNIKAS 
Parengtas 

v 

Draugystes Saldž. Širdies V. Jėzaus 
Ned. Liepos 11 d. 1920 j 

Brighton Parko Parapijiniam Darže 
44 ir Fairfield Avenue 

Pradžia 3 vai. po pietų. įžanga tiktai 35c. 

S 

Kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus ant šio mušu puikaus pikniko kur 
galėsite linksmai laiką praleistj prie puikios muzikos. Tad-gi gerbiamiejai nepraleis-
lgie;pK*gos nes paskui gailėsitės. Muzika po vadovyste ^ajpėlo. 

•• > Kvieči a visus \ 
mm 

J 

\ 

• - • • .. . 
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KOMITETAS. 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
MINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam k deniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsima jums 10% iki 50% 
ant kckriano pirkinio: nekuii* 
dalykai mažiau neg-- wbolesalo 
kainos. 

Vyru ir Jaunu vaikynu gatari 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir orerko-
tai su dirsjallalis ir be, for fitt'SK 
ir kitokio ityliaus $S2.50 iki $60 
Pamatykite mušu specitals eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$30. $22.80, $25. ir $$0. Juodi 
Siutai po,$15 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $25 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $$.50 ir augS-
(»•: Vyra kelines $4. ir aug&iau. 
Melinos pusvllnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalls nuoSimtis $fc ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo ', 
Europa. i 

Atdara kiekviena diena Iki 9 
vaL'vakaf* Stebėtomis-10 va!. Ne-
dė'uoBiis'iki.'« vai. vakare. 

. - \ S,-e|MtD0N, 
1415 80. Halsted Street 

^ PETRATiS 

. 

S . L F A B I A N 

• 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 South Halsted Street Chicago* Illinois 
Rouievard 611 

Yra plačiai lietuviams žinoma jstaiga savo sąžiniškumu, rūpestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės. 

Parduoda draftus (chekhis) ir siunčia pinigus \ Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir 
išmoka grinais pinigais. 

Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima už savo patarnavimą 
$5.00. Per šita oHsa yra šimtai zmoniu įsvaziavia. , 

Parduoda laivokortes j Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivu 
Ruiirpaniju JA;I LII^I \JJ\J, Uanziga, rrancija ir visus kitus portus. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAb yra pilnai atsakoniinga ištaiga ir atlieka 
viską gerai ir greitai. 

Riivras atdaras: nuo 9 rvto iki 6 vai vsksrs. UtarBinkai*1 

mis iki 9 vai. vakare. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
- • 
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:f>b*.it^ oi-EEN KONCHRTIMA: 

M0KES! PINIGUS BEREIKALO 
krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 

Pcrrit:o-.ianif :;,* žc™:ansią kainą, kur k t̂ur taip negausi. 
Mašir.ėiir ia M.:'::S iraknoti ir o ŝo darbams yra naujau-
šios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, ffliubi-
nius ir deimantinius; gramalovoi BctSvftaM rekordais ir 
koncertir-;. ^- ; ;> .. sirTr̂ .ik^ rasiškrj ir prusiSku išdir-
by»8iu. Balalaikų, gitarų ir smniku. kokin tik reikia. Dir-
bame visokius ženklus draugystėr.s. t.t seme laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, ELL. 

T Îf-fonas: DBOVER 7309 

TIĮ 

. 
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Šeštadienis, Hepos 1$ i92Q DRAUGffS 

P £ S ^ac ES 

l 
ffiiHJH PIKNIKAS 

REN(i IAMAS 

GE 

Chicagos Labdarybės Sąjungos 
Nedeljoj, Liepos-J uly 18 d. 1920 

Bergmans Darže, Rivemde, lll. 
A ĮŽANGA NEBRANGI 

Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš dvigubą naudų; vienų,kal 
jus gražiai ir dorai laikų praleisite, o antrų, kad tuo pačiu kartu parem
si te našlaičius, kurie jūsų paramos laukia. Apart piknik0 bus žymus kal
bėtojas, kuris jums labai plačiai paaiškins apie organizacijų. 

Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai. 

Kurie yra paėmę pardavinėti serijas, meldžiami yra jas grųžinti ne 
vėliau kaip 16 Liepos t. y. pėtnyčioje , Komitetas. 

33 =S •4 

KANKAKEE. ILL. 

! 

K 

Miela mums pranešti skaity
tojams malonių žinių iš šito 
miestelio. Vietinė šv. Jurgio 
Draugija per savo komitetų 
atsiuntė Į MDraugų" $500.00 
Lietuvos Laisvės Bonui. Už 
tokį patrijotiškų darbų ši 
draugija užsipelnė didžio pa
gyrimo. 

Dabar girdėt, kad ir kiti 

dės Bonus pirkti. 
Štai šv. Jurgio Draugijos 

koaiiteto nariai: 
W. Lencevičius, A. Paraše 

nskas, J. Kaminskas, A. l'se-
vi.":us, M. &al*is. J. Kridikas 

tm gyvuoja šv. Jurgio 
Draugija, jo« valdyba ir visi 
nariai! 
"Draugo'" L. L. Paskol. stot. 

1800 W. 46th St. 
Chieago, 111. 

LAWRENCE. MASS. 
• 

Įspūdžiai. 

Nuo senai laukiau progos 
' susipažinti su mūsų jaunim%-

VyČių seimo, kuris įvyks rug-
pj. ^3, 24 ir 25 d. 

Visas parapijoj darbo apa
ratas pasirodė labai geras. Y-
ra nemaža pasišventusių asme
nų. Ypač stebina mane trys 
nenuilstančios Lietuvos duk
terys: p-lės J. Kriviutė, Side-
vavičiutė ir Gtetantaitė. Savo 
uolumu ir ištverme jos aptu
rės nevystančius vainikus nuo 
Dievo ir Tėvynės. 

Kelionė į worcesteri. 

Birželio 27 d. Lawrenco 
jaunimas — Šv. Pranciškaus 
parapijos choras, — po vado
vystė vietinio vargonininko p. 
M. Pauliukaičio, važiavo 
"troku" į VVorcesterį L. D. 
S. surengton gegužinėn, o va
karė dalyvavo išpildyme kon
certo programos. Kelionė ė-
mė apie 6 valandas. Argi ne. 
pasišventimas važiuoti taip 
ilgų kelių vargingose sėdynė
se?! Po koncertui tesugrjžo 
4:30 vai. panedėlio rytų. Už 
poros valandų didžiuma turėjo 
eiti prie darbo... 

Maiai dirba. 

Pastaruoju laiku daugelis 
5,Vyčių - organizacijos lop- r m s i s k w , d ? J a „ ^ d a r b o 

siu. Jaučiau, kad jaunimas, 
užliūliuotas tame lopšyje, y-
ra persiėmęs mūsų bočių y-
patybėmis ir kaipo toks visiš
kai yra pasišventęs Dievui ir 
Tėvynei. 

Vos tik atsilankius šion ko-
lonijon ir spėjus užkasti, tuoj 
gaunu užklausimų: "a r nenori 
pamatyti parapijos ūkės? Štai 
automobilius, parapijonai va
žiuoja apžiūrėti savo daržo
vių — nuvež..." 

Nieko nelaukęs įsisėdau į 
didelį vežimų, kuris talpina 
virš 30 ypaių, ir į trumpų lai
kų atsidūrėme priemiestin, 
prie pušinėiio. Negalėjau atsi
gėrėti vietos gražumu! Pakal
nėlėj parapijonai kas norėjo 
prisisėjo daržovių. Kalneli.* 
prisidengęs smulkia žolele ir 
labai tinkąs žaidimams. Prie 
šono kalnelio suaugęs pušy
nas, o kiek toliau beržynas. į 

Kaip greit darbai pagerės— 
nežinia. 

Parapijos piknikas. 

Liepos 3, 4 ir o d. parapijo-
nys rengė savo "parke" pa-1 

rapijos piknikų, idant panai
kinus parapijos bkolų. Klebo
nas gerb. kuu. F. A. Virmau-
**%s iupinasi naups bažnyčios 
reikalais, nes seno jut i šventa-
diei;ia:s žmonės r.eulpsta. Kad 
daroui «.frai eitų .T kad viw 
suprastų šį reika'ą," bematant 
atsisto«s4- nauja didžiulė Baž-
avčia. 

Jaunimas veikia. 
Vyčiai ir vytės lenktyniuoja. 

Ketvirtadienių vakarais turi 
vakarėlius, vadinamus "vyčių 

F. raštininkas, belankydamas 
kitas lietuvių kolonijas, neap
lenkė ir Grand Rapids'o. 

Įžanginę prakalbų pasakė 
gerb. klebonas kun. A. Dexnis. 
Atsilankiusis svečias kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmoje kal
boje aiškiai bei Takiais priro-
dė, jog surinkti per penke
rius metus T. Fondo pinigai 
tiksliai buvo sunaudoti. 

Antroje kalboje palygino 
Liet. Am. statistikų su auko
mis. Pasirodė, kad penkerių 
metų aukų plaukimuose pil
nai nesutinka jų skaitlinė da
linant nei po vienų dolieri as
meniui. Ir neužginamoji tiesa 
kiekvienam matėsi, jog to 
svarbaus momento bėgyje ra
dosi mūsų tarpe tokių, kurie 
ir sulūžusių centu neparėmė 
taip prakilnaus ir švento dar
bo. Jo kalba buvo aiški, ma
loni, nieko neužgaunanti. Pu
blika pilnai buvo patenkinta. 

Gaila tik, kad vietos lietu
viai taip mažai domės krei
pia i prakalbas. Priežastis gal 
yra tame, kad dabartinio lai
ku, apart pasišventusių žmo
nių, lankosi po kolonijas ii 
kiti "kalbėtojai", kurie pu 
svetima priedanga apteršia tų, 
kas visuomenei yra prakilna 
ir brangu. 

Pavyzdžiui imu birželio 15 
d. Tų dieną vietos tautininkai 
pasikvietė tūlų sandariečių 
"kalbėtojų," kuris kalbėda
mas Šv. Jurgio svetainėje vie
šai drįso, nei faktais nepri ro
dydamas, surasti kalčių ant 
katalikų veikėjų ir juos pur
vais apdrėbti. To liberalo tau
škalo kalba dideliai supyki
no grandrapidiečius ir apvilė. 
nes jie eidami Į prakalbas ne
sitikėjo to išgirsti. 

Orandrapidiečiai! juk lai
kas, jau laikas, tų visų aiškiai 
permatyti. Atėjo laikas rauti 
net iš šaknų tuos, kurie ter
šia, oegėdiškai bjauroja, #er-

Viso surinkta 31 doL 
T. Fondo komitetas taria 

aukotojams nuoširdžiai ačiū. 

Klaidos atitaisymas 

Birželio 4 d. kunigo Miro
no prakalbose A. Talačka au-

L T * I*\ S rf^^M • * I ^»»** . . . . . . . ? J ! , » . . . ~ 

pažymėta tik 1 dol. 
P. A. L. 

CICERO, ILL. 

Ciceros Dieninės Vaikų 
globos (Day Nursey) susirin
kimas vietoj 5 d. liepos bus 
panedėlyj, 11 d. liepos, 7:30 
vai. vakare. 

Vienas draugijos delegatas 
klausė manęs, kodėl dabar 
sustojo vaikų globa ir primi
nė, kad daūjr yra neaprupin-
tų našlaičių. Tat šiuo viešai 
pareiškiu, kati Dieninė Vaikų 
globa neima globoti vaikų, ne
turinčių tėvų Aitą Įstaiga glo
boja tik tupu vaikus, kurie tu
ri tėvą arba motinų, arba a-
bu, katrie turi dirbti, o netu
ri prie ko įtikus palikti. Pir
ma našliai arba našlės mokė
jo po 20c,v ftbar mokestis pa
kelta iki 86*.. o abu tėvu mo
ka po 50c.'" 

Kadangi ^dabartiniu laiku 
Cieeroje trūksta namų gvve-
nimanis, tatai nutarta įsigyti 
nuosavas nafiias ant parapijos 
žemės. Ateinančiame susirin
kime bus išduotas raportas iš 
niusų darbuotės, todėl kvie
čiami yra susieiti visų drau
gijų atstovai. Pageidaujama, 

REZULTATAS— REPU
TACIJA. 

Jeigu gydytojas — specia
listas yra pagarsėjas iš re
zultatu savo padarytų opera
cijų, tuomet ligonis nesibijo 
pasiduoti jo peiliui. Jeigu vai
stas, pagarsėja kaipo geriau
sius rezultatus išduodantis tuo 
met žmones perka. Pasiskai
tyt žemiaus paduota laišką: 
Springl'ield, 111. kovo 15, 1920 
— Aš turiu rašyti ir padėkoti 
Jums už jūsų vaistų Triners 
American Elixir oi' Bitter AVi-
ne. Aš sirgau per ilgų laika, 
bet ačių jūsų vaistams esu 
šiandie sveikas ir visuomet tū
rių butelį po rankų reikalui 
priėjus. Mrs. J. Potnik." Mes 
esame užtikrinti jeigu pamė
ginsite tai be jų niekados ne
busite pasiklausk savo aptie-
koriaus, o jis tau pristatys 
kiek tik norėsi. — Josepb Tri-
ner Company, 1333-45 1S. Ash
land Ave., Chieago, 111. 

RFIKAI AHIA 

K1 :i k \ I \ IMAME. 
bučierio, kuris galėtu būti manage-
rium—gaspadorium. Liet. Kooperat-
viškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie bučernės ir grosernės biz
ni. Atsišaukite laišku, reikia kaucija 
uždėti. 

JONAS K A N C I E R I I S . . 
443 Noitli St. MiiM-rvriJU- P* ! 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

R E AL ESTATE SALESMAN 
. I'.lną arba pusę laiko. Mums reikia 
Vyrų, gerų darbininkų ir gerų agi
tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki $10,000 algos j metus. 

JA V ARAS and JOHNSON 
Stli fkx>r—118 X. La SalIeStr. 

REIKALINGAS 
Kepėjas, (baker) dirbti prie antros 
rankos gera mokestis atsišaukite: 
C. WITKO\VSKY. 

SM9 W. 25 Str. 

Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis 
! lengvas sulošti 

rimto turinio. 
Norėdami erauti 

neperdidelis, 
, gražaus ir 

Adre-
! j suokite: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Chieago, HL i 
Telephone: Yarda 6492 

NAMAI ANT PARDAVIMO 

Paieskau Jono Duchavičiaus, pas
kutiniu laikugyveno Philadelphia, 
Penna, jo sesuo ir švogeris gj-vena 
Beisogaloj, Lietuvoje. Jis pats arba 

( A p g r . ) Į kas apie jj i inot praneškite: 
I • į S. 11 m i > K I S . 

206 Cardoni Ave.. . .Detroit. Mich. 

Parsiduoda biz-
niavas namas 
puse muro pust 
jnedžio. geras 
del saloono. dar 
ir barai yra ja
me, labai gera 
vieta del Lietu
vio. Randos ne
ša aut mėnesio 
$92.00 . Kaina 
$6,750.00. 

fiiLtures 
J. 
• 

\NT PARDAVIMO. 
ir 
G. 

stock'as. Atsišaukite: 
SEREIKAS. 

3246 Emerald Ave. 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turtu ptttyrim* 
moterių ligose: rū
pestingai prižiu
rtu l igonę Ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. H&lstcd St.. CTiioaeo. RL 

Pai-siduoda mūrinis namas 2 
flatas bcismente 4 kambariai ne-
flatas beismente. 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios, j 524 w- B*1"'"0^ st 

BARGEX. \S . 
Ant pardavimo lotas 75x125 ant Oak 
Park Ave., BarUetts Highland, par
siduoda per savininko 
JOHN K 1 . 0 R E \ 

43! I N o . H imliu Ave. 
Telefoną? In-ing R84S 

PARSIDUODA. 
Barzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuviu apg>-ventoj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savininkas eina j ki-
t* "bižnj" Atsišaukite: 

J. K. L A K I S . 

O A / H O I , :cr.c sykj prsgraiitffi 

Tarp kalnelio ir i raitės ««- -
statytas namas, tinl^s "pik
nikams." Netoli najio iškasta? 
šulinys. Vanduo šaltas ir ska
nus, kaipo šaltineSo. Gi nž 
l>eržyno matėsi ptudas ir ja
me nemažai žmonių plukdėsi. 
**Šis prūdas," paaiškino man, 
"ne parapijos. Gera vieta, 
gird, plukdytis... Čia tame 
"parko", suvažiavus L. Vyčiu 
delegatams, 22 d. rugp., ture-

^ . o ffiazu piknike.." (Jra-
žosnės v'Pids. pamaniau sau. 
iok; koloiiiia nn'uri... 

}}z;i\:\ cr^roti- nrh^gaiėjau. 
MM parapijos " t rokas" ^rrįžo 
.niuo. Tik stebėjausi pasiti-

parap. svetainėj nepers-
tluigiausi jaunimo bureh 
L yyčių vėliava. Žinoma. 

:.:. _ : i ; . ; : ' •" : ; . • • • l a - k c « T . 

, i >;ti.,i ; K ; i > . K.'. i 'iii , ; i i i K ! ; ; 

' r,n. knrį Tirisirnšvrį ir 

kai 
pr. 
vie 

rengia merginos, kit^-gi vai
kinai. B». abejo, t:<- programai 
yra įvairus ir turiningi. 

Dabar visrj v y r a doraė at
kreipta j busimąjį L. Vyčių 
<e\mą. likimąsi tur*. išvažia-
. . : . . , _ . . . _ j _ t * . . J — i . . . 
* »ttT>i, f j c i m i i j . M i i i ' i i n , e e a c t n 

ir t. t. Iš savo puses norėčiau 
priminti idėjos draugams, kad 
surastų budus ir pasistengtų 
atvykti j Seimą. Kiekvienas L. 
Vyčių organizacijom lopšyj ras 
daug naujų įspud/ui. naudos. 

Prasidėjo vasariu > mokykla, 
r e r vakacijas L^uraice pas 
gerb. klok kun. F. Virmauskį 
vieši ;v;s moksle1 vmi. 8ie, mo
kins va'kueius. .Svarbu, kad 
lietuviai pasinaud ••: .1 proga ir 
siųstų savo vaiku-^ūs pamo-
kosna. Vjrtii. 

GRAND RAPIDS. MICH. 

Birželio 24 d. grandrapi-
ečiai tnrėjo progo? išgirsti, 

Fondas vra nu\*ei-

.susir;r.K-: 
pr^. l ' . ••ui u(.'ji-ai 

T:>-

/«;• ' . K, J. Krušujskas, T. 

t I J I I* . - į i i u o i A m t u t u i v u V VilVv.-

jus, tuos, ktorie drista tremp
ti kojomis brangiausius mustj 
jausmus, ardyti mūsų vieny
be ir kelti nepykantą. Pagei
daujama, kad kviesdami kalbė_ 

tojus rinktutės žinomus as
menis. 

gija savo svetainėje leido taip 
kalbėti. 

Kaip esmi pasakęs, jog cio-' 
nvkščiai lietuviai nedaus: do-

kad kuodą lipiausia atsilanky- j Randos neša ant mėnesio $32.00. Baltimoro. Md. 

tų ir tėvai lij vaiku, kurios 
Dien. Vaikų globa globoja. 

Su pagarl>a, 
Vardu Direktorių, 

I. Mikolainis, 
1529 S. 50 Ave. 

SIŲSKITE PINKUS I LIETU-
VA PER KAUNO BANKĄ. 

Kaina $2,850.00 

Parsiduoda gražus mūrinis na
mas 4 flatai po 6 kambarius ga-
zas ir vanos. Randas neša ant mė
nesio $110.00. Kaina $10,250.00 
jis yra ant W. 66th St. ir S. Union 
Ave. labai gražioj vietoj. 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su»5 flatais, dailiai aptais.v-
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 ji galima 
įsm&inv ti siu mazesuio naiiio ar-Mcs turime padare sutarti SJI 

Lietuvos Prekybos ir Pramones | ba aut loto geroj vietoj. 
Bankų Piningu siuntimo reikale. ; „ . , , . , 

Mes siunčiame pinigus Mar-L » ^ h o bargenas ant Bridgepor-
, . ^. . _: _ , | to parsiduoda namas medinis ant 
kicms ticsiosr įu Lietuvos Prekv-.o u.u.. o *i„4.„: _ . t i v ._ - . . .-. 

- j M t<..'ti u ^icx,ai yrt T n a t u i w u u > ii' 
bos ir Pramones Bankon, Kaunas. 2 flatai po 2 kambarius. Randos 

Viršminotas Bankas Išsiuntinėja! neša per mėnesi $45. Kaina $3.-
adresantams i nurodvta* Paštas 500.00 jis yra dabar tik iš lauko 
greitai ir užtikrintai - pinigais. | numalavotas^Jiskasjcram stovij. 

Mes Pampiname Pasportus, Pa- j Parsiduoda gtras ant 2 lubų 
tarnaujamo atsiteisime su Taksais, medinis namas 2 flatai po 6 kam-
Parduodarae Lai\-akortcs ant visų • barius. Vanos gazas elektra kiek-
i^.:^. : T:.* :_ ir i :.* . . TS vienam kambarii. Randos nešu 

P A R S 1 D I O D A 
medinis nam&s, 2 pagyvenime, ce
mento beismontas, vanos, gazas. e-
lektra. Parsiduoda pigiai nes savi
ninkas išvažiuoja į kita miestelį. 

Atsišaukite nedėlioj nuo 10 ryte 
iki 7 vaare. 
4»80 Arenęs- Ave. 

prie ( ra« Ton I (40 ) Ave. 

AKT PARDAVIMO 
2 ang&fių mūrinis namas 4 ū&ų su 
dvtęjn krautuvėm, su kambariais už
pakalyj moderniškas. Parsiduods už 
labai prieinama kaina. 

1 7 . " T - T > ' T r.4 <•••-
Savininkas. 

173S W. 5 t Str. 

DR. G, M. GLASER 
Praktikuojn 28 metai 

Ofisas S14S So. Mortraa St. 
Hertė S2-rc St.. O.icr.E.-., Si. 

SPECIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki I po pietų, nuo S iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomta nuo 9 iki 2 po p le t 
Telefonas Tards 687 

* DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą p o num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Spedal istas džiova, moterų Ir T J -

Valajidos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki S:S0 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas D r c i c l £880 

darome tam tikras Affidavitus del Į 
vienam kambarii. 
$40.00 ?nt mėnesio, parsiduoda tik 
už $3.350.00 kas turite nors per, 

- . išvažiavimo l'asportu per Ameri-jkis šimtus tas jį galite rirkti. o 
mes. j prakainas kreipia, rasi. ko$ atgf<)va v a ž i o u j a n t c I n B i š L l e .likusius ant išinokescio uĘ ran-

'dą. visiems bus aišku iš augšeiau 
paduoto pavyz<lžio. Tokiu bu
dri ir šiuo kartu nedaug žmo
nių atsilankė. 

Kadangi kalbėtojas, baigda
mas savo kalbę, ragino žmo
nes kiek kas gali paaukoti 
tėvynės labui,tai perėjus per 
svetainę aukojo: 

Kun. A. I>exnis $o dol., S. 
Ptanokevieia 4 dot. 

Po 1 dol.: A. Mondeika, A. 
Lekešis, P. Lekešis, J. Žalo-
duonis, O. SležaLtė. S. Bartu-
škevičia, J. Vaičiūnas. J . Ba-
nis, J . Akaniavičia, K. Raš
kauskas, A. Kemera. P. Bal-

iHPtnfTTinsiKJS filmai, P, 
Iulincka*, J. Starą." 

tu vos j Amerika. 
Darome visus legališkus Doku

mentus. Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis. 

Ir visais kitais reikalais kreip
kitės pas lietuviams gerai pažįsta
mus. 

Z0LP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 

Chieago, 111. Td. Yards 145 

BARGENAS 
parsiduoda mūrinis namas piįriai ant 
Kampo, (rražloj vietoj . Elektra, va
nos, telefonas ir garadžius del 2 au
tomobilių. Tas namas atneša gerą 
pelną. Kainuoja tiktai $8.000.00 vi 
sų pinigų nereikia jnešti. galima pa
laukti. 

Ateikite ypatiškai pamatyti. 
600 i So. Honorr s tr . Chieago, III. 
Tel. Prospcct 142-4. 

PARSIDUODA 
labai pigiai 2 lubų augščio medinis 
namas, S" pagyv. 2 po 4 kambarius 
! pagyv. 7 kambariai, randos 46.".00 
j metus. Prekė tik $2,500.00 prie 

Savininkas ant 2ro floro. 
84S4 So. Unkm Ave. 

• • I 
I I • I • 'I 

ii 
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V. W. RUTKAUSKAS." 
ADVOKATAS J 
Orisaa Didmiesty]: 5 

29 South La Salle Street | 
Kambarii SS4 | 

Tol. Central 8S»0 1 
8 I 

PARSIDUODA 

naujas 0-kių kamtarių namas su pu
se akro žemė*, tikra vtttų farma, 
netoli miesto geiikeiio ir kitų pa-
rankumų. rar*id«o« pigiai už Tash 
arba otit lenpvų t*lygų. Atjrišaukitc 
laišku pas saviniitk%: 

A. CHKJBiAUSKAS. 
Bos lt B*rwyB, m. 

Parsiduoda labai pitriai mūrinis 
namas ant 3 lubų labai geroj vie
toj 3 flatai po 6 kambarius vanos 
ir gazas. Randos ant mėnesio 
$75.00. Parsiduoda tik už $7,800.-
00 nepraleiskit tos geros progos. 
Bet kreipkitės j mano ofisą del 
platesnių žinių. 

GEORGE PETKUS. 
R°al Estą te. Loans & 
Insurance, Foreign Ezchange 

and Steamship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chieago. 

Tel. Yards 5379 

PARSIDUODA 
saliuna? ir du namai tnri but par
duoti trumpu laiku, u* pigią preke 
n^taruj scjrĮtj'^mtoj »icioj. 
savininką*.. 

4«32 ^Ur-hfirld A T » . 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TcL Tardi 4681 

! • « • • • • • • ! 
: 

^ 

PIGIAI I R GERAI. 
Parduodam ir r iainom namus, lo 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas i 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS * CO. 

R114 S. Halsted st.. Chieago. 111. 

GERA PROGA. 
Parsiduoda: pekarne, bučeror. gro-
sernė ir gyvenimui namas tirštai ap-
gyventoj vietoj lietuvių ir lenkų. 

Priežastis pardavimo savininkai 
važiuoja Lietuvon. Del platesnių ži-
r.:y i sa!csėk:tc kreiptis Šiuo adresu: 

V. t. LATVEKAS, 
4 U įj^ncobi Ave. Rockford. m 

niiiuiiiiiiiiini:imn<mmtminiiiMm{rtf) 

P E A R L Q U E E N 
K O N G E R T I N O S 

-
A 5 T PARDAVIMO 

puiki ir graži Grosernė ir Saldainiu 
Krautuvė. Puikioj vietoj . L4et«vių 
ir Lankų apgv-ventoj. Biznis iSdirb-
i a s v^T R itiffius. 

VJKZ. V E N C I U S , 
i.:-~: s.n. H'-rnii«.-ig*' Jkt*. 

Dabar yra pat*irt'»toa ir v^rto-
jamos daugumos listtiviu, knr'^ gra-
JUa konesrtina Ir ausčtai r*<oa»«n-
duojama kaipo gsriauaia k-at^artlca 
padaryt* gBVlenyt,5«a Valstf^jsa A-
mar ika Mes rsHms 1aa vmrup'atl 
anggto arba £*mo toao 

ReikalaukSt* k - n : « -
c lama dykai. 

BEORGI L ViT« 
1M» W. 47tt St., 
HiiminniniHKHUiu 

Cbk«£Oi B!. 

t;i::fti:nimi 
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DIDŽIULIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Švento Jurgio Parapijos Chlcago, Illinois PIKNYKAS 

/ 

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 m. 
BERGMAN'S DARŽE Riverside, Illinois 

Kaip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai rr daugybe kaimynu, nes ten bus kaip kas metą visokių valgiu, šiltu ir šaltu. Rengėjos sako kad bus labai pigus ir gardus, nes mus geri 
parapijoms biznieriai sudovaircio daugybes valgiu — Patartina važiuojant j pikniką iš namu valgiu ne gėrimu nesivesti. Apie gėrimus ką-gi ir besakyti bus įvairiausiu saldžiu, karčių ir rakščių. 
Bus tikro lietuviško ?Juko su suruku. 

Muzika bus puikiausia — įvairiu įvairiausiu žaislų. Bus tai nepaprastas piknykelis, bet kaip kas meta taip ir šiais metais. Milžiniškas Lietuvos Kermošius — kur žmones susivažiuoja iš 
keliu parapijų — pavaišina viens kitą-pasikalba pasilinksmina ir vakare linksmučiai gryžta namo. Taip buvo pernai bus taip dar gražiau šįmet. Visi kaip vienas į Šv. Jurgio Parapijos Pikniką. 

ĮŽANGA TIK 25c. YPATAI. Kviečia visus KLEBONAS IR KOMITETAS, 

* = E £ =s» 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. KOEONFRIO TEISĖJAS 
PAGYRĖ POLICMONA. 

CHiOAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE 

Šeštadienis, liepos 10 d., 
šv. Septyni Broliai kentėtojai. | Tasai nušovė atkaklų plėšiką. 

Sekmadienis, liepos 11 d., 
Šv. Pijus I. 

Pirmadienis, liepos 12 d, 
šv. Jonas Gvalbertas vien. 

SPECIJALIS GELEŽIN 
EELIEČIŲ SUSIRINKIMAS 

Įvyks Chicagoje liepos 19. 

Šešiolikos ir«vl<v.inkeliiĮ dar
bininku organizacijų genera-
liai viršininkai tinvs Chicago
je specijali susirinkimą liejx>> 
19 d. Nes kaip ant rytojaus, 
liepos 20 d., geležinkeliu dar
bo taryba yra pažadėjusi pa
skelbti savo nuosprendį, kurs 
palies didesnes darbininkams 

Tad geležinkeliečiai nori iš 
kalno prisirengti sutikti tą 
nuosprendi savo aptarimais. 

Kuonivt padidinta užmokes
tis tarybos bus paskelbta, ma
tyt, tas klausimas bus paves
tas nubalsuoti visiems darbi-
ninkr.n's. Patys darbininkai 
tars savo žodį, kaip jie sut;ii-' 
\';x į.::didinta užmokestį. 

Ta-; k'ausimas yra dide!''-
reikšmės. Nes nuo darbininkę 
atsinešimo prigulės tolesnis 
veikimas ant visų geležinke
liu. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Koronerio prisiekusieji tei
sėjai padarė pagirinio nuosj»-
rendi policnionui Fogarty iš 
East Chieago ave. policijos 
nuovado?. 
Tas poliemonas nušovė plėši

ką James .Mulcaiiy, kurs su 
kitais buvo užpuolęs apiplė
šimo tikslais bilijanlinę po 
num. 044 No. Wefls gat. Tuo 
metu bilijardinėj buvo pami
nėtas jM>licmonas. 

Dar ir pirm to tą paėią die
ną poliemonas Fogarty buvo 
pasižymėjęs. Jis tą dieną (tai 
buvo praeitą pirmadienj) bu
vo liuosas nuo tarnybos. 

Iš ryto jis buvo nuėjęs i 
Oak gat. ežero pakraštį, kur 
yra viešoji maudimnisi vieta. 

Tenai dvi merginos atėjo 
maudyties. Poliemonas jas 
perspėjo neiti ežeran, nes e-
žeras baisiai buvo neramus. 

.Merginos nepaklausė. Inė-
jusins ežeran pagav,-, vilnys ir 
/jos jau negalėjo pasiekti kra
što. 

Jas išgelbėjo Fogarty su ki
tu žmogum. 

Tą paėią dieną vakare jrs 
buvo nuėjęs Į bilijardinę. Kiek 
palaukus inėjo trys plėšikai 
ir sušuko pakelti rankas. / 
Fogarty išsitraukęs .revolveri 

pa klojo vieną plėšiką. Ki
tu du pabėgo. 

Birželio 7 d. L. Vyėių 13 
kuopa-turėjo susirinkimą, ku
riame iškelta ir gvildenta ke
letas naujų sumanymų. 

Nutarta ant greitųjų įrengti 
šeimininį išvažiavimą birželio 
11 d. toje pačioje vietoje, kur 
šiuosmet apskritys turėjo me
tinį išvažiavimą. Baigiant su
sirinkimą atsilankė iš 3G kuo
pos sveėiai pp. I. Sakalauskas 
ir J. Miekeliunas bendrais tų
dviejų kuopų reikalais. Jiedu 
buvo iki pabaigos ir paskuį 
dalyvavo žaidimuose. " • 

Beje, šitame susirinkime 
kuopon įsirašė naujas narys 
j). J . Juraška. J i s yra uolus 
darbuotojas įvairiuose pra 
kilniuose sumanymuose. 

Korespondentas. 

r. iiiiiiiiMiiiiiifiititinitiiiiiiiiinfiiiiiittfiiitiiiitiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiifiniiiiiifiiitintitiittiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiifiiffiiiiiiiiiiiii 
kaip sakė, kai-kuriuos daini-l5 
niūkus ir daininkes užaugino. IS 
Iš jo kalbos galima buvo su-*S 
prasti, kad su dideliu gailės- 1 
eiu skyrėsi su choru. Baigda- = 
mas kalbą visiems choristams fj 
linkėjo geriausių pasekmių ir M 
bendrai darbuoties. su nauju 's 
vargonininku. § 

Programa užbaigta tautiniu S 
himnu. E 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

PIKNIKAS! I 

Nedelioj, Liepos 11d., 1920 
Riverside, III. i 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tautos Fondo 31 skyrius \ 
laikys pusmetinį susirinkimą • 
liepos 11 d., 1 vai. po pietų! 

| « n i a p , ) i i i r > l l l i m V M U > •) •KMII1-

Ivaryje. 
Skyrio narius kviečiame su

sirinkti, nes yra svarstymui 
daug svarbių dalykų. 

Paskui bus posėdis L. R. K. 
rėmėjų. Taip-gį yra 

MIESTAS PASKĘS SKO 
LOS* 

Liepos 1 d. "Kankl ių" cho
ras įrengė šeimininį vakarėlį 
Sv. Jurgio parap. sref. tikslu 
pagerbti vargonininką p. B. 
Janušauską, kuris per 15 metų 

ėirv darbavos Bažnyčiai ir tė-
v\nei ir kuris dabar pasitrau
kė i"'vargonininkystės. Vaka
rėlis buvo su tam tikra pro
grama, susidedančia iš prakal
bų ir dainų. Vakaro vedėjam 
buvo p. A. Bud ris. 

Po skanios vakarienės pra
sidėjo programa 

Vakarėlio įrenginiu daugiau- i5 
sia pasidarbavo p. J . R a m a - 1 N A T I O N A L G R O V E , 
nauskas, p-lė M. (Jurinskaitė; r £ 
nemaža darbo pridėjo taip-gijf p ^ I 0 ; 0 Q ? a j g ^ 
ir seimininkės p-lė.s L. Siekiu- 1 
te, K. (laruckaite, ir (). Kaz-j£ ] ) a r neužmiršome pereitų metu pikniko, o jau vel Westsaidicėiai gamina lenktines. Bet lek- § 
lauskaite. J8 tinhi šįmet bus keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės rau- s " 

Dalyvavę vakarėlyj išsinešė 5 Jonas straikeris. Išbandykit visi Chicagiečiai savo jiegas ir sveikatas. Pažiūrėkit, ar visi, kurie s / 

įžanga 25c Ypatal | 

gerus įspūdžius 5 daug sveriate, priversite straikeri "giedot."' Ištirsitc taipgi \Yestsaidiečiu namų darbo skanių gė-
SkraiŪBėiv ' 1 r im" *r *)at-VS nusPrCs ' t0 katra šeimininkė pagamina gardesnius yra verta dovanos? 

" Piknike bus išlošimas siuvamos mašinos ir auksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai. 
ŽINOTINA. 

Lietuviai mėsininkai 
ceriai), tėmyklte lietuv 
laikraščius.Naująs sumanymas 
kyla del jūsų ir* visų gerovės 
— darbdavių ir samdininku. 

J . M. S. 
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PRANEŠIMAI, 
IŠ BRIDGEPORTO. 

Žinotina S. L. R. K. A. 
kuopos nariams 

15 
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f Šiuomi valdyba skelbia, jog pri-'g 

puolantis 'kuopos susirinkimas no-, P 
dėlioj, liepos 11 d. tapo atidėtas j i 
j nedėlią. liepos 18 d. Priežastis j i 

Pirmutine]atidėjimo yra mušu parapijas piK-;f 
prakalbą pasakė klebonas, kun. n ikas- k a d n e i vien<> neatitraukti 
M. Krušas. Jis p. Janušaus- 'n ū 0 PasiHnksminin» dienos. 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Pirmieji Siuntiniai Pinigų Į Lietuvą Jau Pristatomi 

VOKIETIJOS PINIGŲ SIT VTIMO FTKMOS. per kurias tiktai pradžioje bnvo vienintelis kelias pa-
siii*ti ninigus i METl'V.*. mums praneša, kad Jos jau P.VDAKfc SITARTĮ SU 2 BA-KKOM KATXK. 
ir kad visi nirimai: prisiųsti ir nulaikyti PINIGAI J LIETUVĄ laii pristatomi reguliariai adresantams 
i rietą 

S Ą aeia mes pranešame SAVO GERBIAMIEMS SIUNTĖJAMS, kark- dar nėra ffavę žinios nuo 
pasiustu piincii ir USTIKRINAM. KAD MUŠU BANKĄ, kaipo Valstybinė Lietuviu Banką, del perovės 
SUSTI JV ir SAVO BIBZNIO. dėjo ir deda visas pastangas, kad pinini butu kuogreiviausiai Iiietuvon 
pristatomi ir ŠIMTAI MUŠU SIUNTĖJŲ JAU GAVO KVTTAS Iš LIETUVOS. 

— J VISAS DALIS METI VOS PINIGAI PRISTATOMI. — Siuskite tuoj kol dar žemas kursas 
Markiu Per mušu Banką galima pasiusti piniens j Lietuvos *rba Vokietiios Bankas ant taupymo, kur 
mokama 8—T— 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted Str. Chicago, UI. 

• I • I • • I I • • I • I I B 
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daup, 

kui reiškė padėkos žo<lžius už! 
taip ils:ą darbaviinąsi šioje pa-i 
rapijoj ir sudėjo širdingus' 

Kuopos valdyba. 
man'ą, 42 metų, 7110 Green- \e. 
wo.o<l ave. 

Tas Įvyko ant kampo Cbi 
Tautos Fondo .?9 skyr., prie Šv. 

linkėjimus visuose jo ateities! Kryžiaus parapijos, pusmetinis sn-
darbuose. Paskui gražias prak.; s i r i n k i ma s ^rW m*kti TiwlėIioį j c a ^ ° ave- i r 7 4 Sar-> So- C n i " 
pasakė kun. J . Svirskas, kun.j^P0 8 4 d> 4 val- P° P^u. Betjeagoje. 
V. Vilkutaitis, Clevelando, O-1 n e a^ s i I a n k i u s nariasas ir iš valdy-: Po suvažinėjimo žmogau? 

! bos atėjus tik d via* nariam, susi- j automobilistas važiavimą pa-

I 

:a 

Šiandie jau trūksta 
$1,600.000. ' 

bio lietuvių Šv. Jurgio para 
Paskelbta; kad šiandie mies-į pi jos klebonas, ir kiti. 

turi už $1.600,000 ivarriu i Klasišką muzikos šmotelj; 

;varbiu klausiniu. p inw 

Kuriu pasibaigė mokestis, 
prašome šitame susirinkime 
atnaujinti. Kviečiame ateiti 
i r tuos , kurie iki šiol dar prie 
I* R. K. rėmėjų nepriklausė. 
Reikia, kad kožnas vienas 
taptų Lietuvos rėmėju. 

Veldyba. 

sąskaitų ir neturima 
anas apmokėti. 

Ligi metu paliaigos defici 
ta.s sieks mažiausia 6 milijo 
mis dolieriu. 

p-lė Pet-i 

«"ETI»ATI« S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E - I N S J R A N C E 

i ESROPEAN AMERICAN BUREAO 
u* Parduoda Laivokorta* 

- N O I A R U L Š A S 
•241 U. takte* Street, Chieito Illinois 

Tei.e»>MOM»: BOULEVABD 611 

ant pijano išpildė 
kiutė. 

Solo gražiai dainavo "Kan
klių" choro nariai, p-lė M. U 
(Jurinskaitė ir p. J . Rama
nauskas. 

GAZAUNIŲ DARBININKAI' Duetus padainavo: p-lės R. 
LAIMĖJO REIKALIVIMUSjJovaišiutė su O. Mikniute ir 

pdė M. L. (Jurinskaitė su J . 
Ramanausku. 

Baigiant programą tapo i-
teiktos p. Janušauskui dova
nos: viena nuo klebono kun. 
K ruso, antra nuo "Kanklių" 
choro. P-iai Janušauskienei 

i rinkimas negalėjo įvykti 
Užtat visi ateikit j šj .susirinki

mą, kuris turi būtinai jvykti u-
iarninko vakaro, ftepos 13 d.. 7 
valandą. Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, prie 46 ir -Wood gat
vių. 

A. F. Metrikis, pirm. 

3,500 gazanniu darbininkų 
žadėjo pakelti streiką. Teėiaus j 
kompanija sulaikė streiką iš
pildydama darbininkų reika-

| lavimus. 
Darbininkai laimėjo S va

landas darbo dienoje vietoj 10 ; " Kanklių" choras jteikė bu-
\aiandu ir 10 nuoš. daugiar kiot.n gyvų gėlių. 
.i/.mokesties. 

Nestebėtina, jei kompanija 
Ant galo dideliai susijaudi

nęs prabilo i savo bendradar-
\.;rosi už angštesne kainą sa-jbius (choristes ir choristus) ir 
vartojamui gazui. i p. Janušauskas, kuris per tiek 

greitino ir pražuvo. 
šiandie ieškomas kaip 

jas laukuose. 
ve-

LAIŠKAS Iš LISTUVOS. 

Xuo Domicėlės Bmvidaitės 
iš Telšių apskr., Plungės mies
telio, Kazimieru Buividų. Laiš-
kas randasi pas V. F. Andruli, 
2041 So. Ruhle St. Chicago. 
m. * 

NUŽUDĖ ŽMOGŲ IR PAS
PRŪDO. 

Nežinomas automobilius va
žiuojantis žmogus suvažinėjo 
ir nužudė AYilliamą Franc-

iiiiiiiiii!tiiiiiiiimiui»niiiiiiittiiiHiiiiini 
Daug žmonių kreipėsi j "Drau

go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjij" arba 
aiškiau? sakaiit knysr.i. kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų $1. 25 

sn apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdaru 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 
"Draugas" Publ. Co. 

1800 W. 46 Str.. Chicago. m. 
iiiinHimiiinmiMiiimiimiimimiiinHi; 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
Elercti fJUkr.Klrliu Oolil filled ĮMvanksintii 
prarantnoti am 20 motų rstoarha l«to 
••siw". 

7 Jewel Elgin $18.75 
,15 Jewei Elgin $22.56 
ll7Jewel Elgin $25.00 
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 

$35.00 iki $85.00 
Taipsri didelis, pasiskyrimas deimantinių, aukso Ir paauksuotų Mfc-

ciu(?plių. I-avolerų, laketų. jruzikų. špilka. Silabinių žiodų 
Kaina pi|?e»ti« kaip k:;rr. 

P. K. BRUCHAS 
3321 So. Habted St. Chicago, III. 

ENGIANT£R# 
f-/frfcr 

and deportment n< stores -
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EVCLAN-DEV STO.'VG BFD CO 
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