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Lenkai Išsikraustė 
Iš Vilniaus 

Talkininkai Atsisakė Gel
bėti Lenkijai 

• x — — — — — 

Spiria Lenkus Taikinties su 
Bolševikais 

APLEIDO VILNIŲ, MINSKĄ IR BREST—LITOVSKA. 

VARSA VA, liepos I I . — Lenkų armijos šiaurrytiniu tisu 
frontu, kuogreieiausia atsimeta ir formuojasi naujon linijon 
— per Boranovičius, Oginskio perkasą ir per upes Stir ir 
Seret. 

Lenkai jau apleido Vilnių, Minską, Brest-Litovską ir kitus 
miestus. Nes bolševikai prieš juos gula iš šiaurią ir rytą 
šoną. 

Priešbolševikinė ukrainų kariuomenė nusprendusi ginti 
Kamenee-Podolską, Lvovą ir pagelbėti lenką dešiniajam ar
miją sparnui, kurį be pasigailėjimo traškina gen. Budenny 
su savo raitarija. 

ANGLIJA RAGINA TAIKIN
TIES SU BOLŠEVIKAIS. 

Bus naudos Anglijai ir 
Lenkijai. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS. 

NEPABAIGTA SU VIENU, 
YRA KITAS. 

SUSEKTA LENKU SUO-
Spa, Belgija, liepas 11. — 

Anglijos, Prancūzijos ir Len 
kijos ministerią pirmininkai— KALms> P R : r s LIETUVĄ 
Lloyd George, Millerand ir j 
Grabski, šiandie konferuos 
fiusijos bolševiku klausime. 

Kadangi bolševikinės Rusi 
jos valdžia atnaujinimo pre 

Lietuvos Atstovybė gavo iš 
Kauno nuo p. Balučio sekan
čią kablegramą: 

Pakeliama kova prieš persis 
kyrimus. 

New York, liepos 11. — Suv. 
Valstijų gyventojai dar neap
sidžiaugė su 18-uoju "amend-
mentu" (priedu) šalies kons
titucijoje. Tuo "ainendmentu" 
Įvesta svaigalu prohibicija. 

Dar. nepatvirtintas 19-asi.< 
amendmentas", kuriuo bus 

Kariavusių Šalių Išlaidos 
100 MILIJARDŲ KARĖS 

NUOSTOLIŲ. 

"Vakar gautas oficijali 
kybos reikale "sutinka"prihnti i o n k l* B n į & u n i a s de facktoj 

... r m h i u , «iM5;™ • sulyginta moterų teises su cvy-
rą teisėmis šalies politikoje. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ MINSKĄ. 

LONDONAS, liepos 12. — Čia vakar gauta žinia, kad bol
ševikai jau užėmė miestą Minską. 

Depeša apie tai originuota Kaune ir pasiąsta per Central 
News korespondentą Copenhagene. 

Kol-kas nėra patvirtinančią žinią apie Minsko puolimą. 
tį (Žinia apfe Minsko puolimą gali but teisinga ir be kuku 
patvirtinimo. Nes dar liepos 10 dieną Paryžiuje buvo pas
kelbta, kad lenkai be Minsko yra apleidę Vilnią, Bres't-Lito-
vską ir kitus Lietuvos ir Baltgudijos miestus. Jei lenkai taip 
padarė, tai šiandie bolševikai bus paėmę ne tik Minską, bet 
Vilnią ir kitus miestus). 

_ - . / 
j LENKAI TAIKINSIS SU BOLŠEVIKAIS. 

SPA, Belgija, liepos 12. — Lenkai darbuojasi kuoveikiaus 
padaryti armisticiją su bolševikais ir stoti taikos tarybosna. 

Lenką ministeris pirmininkas Brabski nuo talkininką gavo 
užtikrinimą, kad rytiniai Lenkijos rtbežiai (Lietuvos šone) 
lenkams butų nustatyti teisingai taikos tarybose su bolše
vikais. 

Grabski kuoveikiaus mušė telegramą Lenkijos prezidentui 
Pilsudskiui, idant šis darytų armisticiją. 

Savo keliu, talkininkai Rusijos bolševiką valdžiai pasisiųlė 
tarpininkauti tarp jos ir lenkų ir pasiūlė daryti armisticiją 
tokiomis sąlygomis: m 

1. Lenkai pasitraukia i savo tikruosius rusą Lenkijos ru-
bežius. * 

2. Padarius armisticiją tuojaus seka konferencija visų pa-
rubežinių valstybių su tikslu nustatyti rubežius. 

3 JAI bolševikai ne^aklansvt" i^ lenkus pultą tikrom Len
kijos rubežiuose, tuomet talkininkai lenkams ginties duoda 
reikalingą pagelbą. , 

Anglijos paduodamas sąlygas, 
tad ministeris pirmininkas 
Lloyd George Šiandie konfe
rencijoje paragins Milleran-
dą irGrabskj pripažinti bolše
vikine valdžią. Taippat para
gins lenkus, kad jie kuovei
kiaus padarytą armisticiją su 
bolševikais. 

Kiek žinoma, Millerand prie 
šinasi tokiam sumanymui. Bet 
matyt, jis paklausys Llydo 
George patarimų. 

Grabski, sakoma, mielai su
tinką pradėti taikos tarybas 
su bolševikais, jei pastarieji 
lenkams užtikrins prieitinus 
rytinius rubežius (iš Lietuvos 
ir Baltgudijos šonų) 

Lietuvos valdžios, 
"Kaipo pasekme shrastų 

dokumentų, kompromituojan
čią Lenkijos vyriausybę, ir 
rodančią platų suokalbį prieš 
Lietuvos valstybę Kaune, šian
die yra. padaryta eilė areštą. 
Yra suimta" svarbių vadu 
plačios organizacijos Lietuvo
je. "Apie tolimesnį vystymąsi 
pranešim." 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje per M. J. Vinikas. 

LIETUVIAI NETURI SAN-
TIKIŲ SU VOKIEČIAIS. 

ATSISAKO KONFISKUOTI 
BUVUSIO KAIZERIO 

TURTUS. 

Tie turtai siekia 300 milijonų 
markių. 

Berlynas, liepos 12. — Ne-
prigulmingieji socijalistai at
stovai vokiečių reiebstagui 
buvo. padavę sumanymą" kon
fiskuoti visus turtus, prigulin
čius buvusiam kaizeriui. Tie 
turtai esą vertės 300 milijo
ną markiu. 

Jurdinis reichstago komite
tas tą sumanymą atmetė. 

MIRĖ BUVUSIOJI PRAN
CŪZIJOS IMPERATORIENĖ 

Eugenija ėjo 94 metus. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo iš Kauno nuo Eltos 
oficijalę kablegramą tokią: 

"Aplinktelegrafinis radio 
pranešimas iš Varšavos liepos 
5 platina* žinias, buk lietuviai 
drauge su vokiečiais užpuls 
liepos pabaigoje lenkus. Buk 
lietuviai perka iŠ vokiečių ka
rininką daug karo medžiagos 
ir kitas panašias žinias. Tose 
žiniose nėra nei žodžio tiesos." 

Liet. Atstovybė Amer. 
per M. J. Vinikas. 

, Kad tuo tarpu sugalvota 
jau 20-asis " amendmentas." 
Šis atkreipiamas prieš vedu
sią porų persiskyrimus. Nori
ma šalies konstitucijoje padė

ti, n.s.\x persiSKyniiiai Ameri
koje yra priešingi konstituci
jai, ty. negalimi ir bausmingi. 

Pastarąjį "amendinentą" 
sugalvojo naujai Įsikūrusi 
draugija vardu "Society for 
Upholding the Sanctity oi 
Marriage (palaikyti apsive-
dimo šventybę). 

PRIEŠBOLŠEVIKINĖ KA
RIUOMENĖ BERDIANSKE. 

Konstantinopolis, liepos 11. 
— Priešbolševikinės, gen. 
Wrangelio vadovaujamos, ka
riuomenės stiprus būrys išso-s 

dintas Berdjanske. ties Azovo-
jurėinis.-

GIRDI, NETRŪKSTA ANG
LIŲ. 

UŽ UŽPUOLIMĄ MOTERIŠ
KĖS KALĖJIMAS LIGI GY

VOS GALVOS. 

Iš karės daugiausia pasipelni-
jo Japonija. 

Londonas, liepos 12. — An
glų i'inansistas Edgar Cramm
ond viename bankininku susi
rinkime pranešė, jog karė ka
riavusioms Europos viešpati
joms atsiėjusi apie 100 mili
jardą dolierią. Tosna milžiniš-
kosna išlaidosna ineina nuos
toliai sunaikintų nuosavybių, 
pragaišimas Įvairią Įvestini-
mų užrubežiuose ir pensi
jos. 

Sulig jo apskaitymą, atski
ros viešpatijos panešė tokias 
išlaidas: 

Vokietija 43 milijardus: 
Prancūzija 31 ir pusę milijar
do: Anglija 26 milijardus; Ita
lija 10 ir pusę; Belgija arti 
3 milijardą dol. 

Suv. Valstijos pelnė. 

bet dar pelnė. 
Be tų kiek nors pasipelnė 

Ispanija, Olandija, Šveicarija, 
Graikija ir Skandinavija. 

Jis pareiškė, jos karės metu 
Suv. Valstijos 30 nuoš. dau
giau praturtėjo ir šiandie tos 
šalies nacijonalis turtingumas 
lengvai siekia 400 milijardą 
dolierių. 

Japonija daugiausia pelnė. 

Sulig Crammondo, karės 
metu Japonijos turtingumas 
pasidvigubino. 

Iš visų kariaujančių šalin 
labjausia nukentėjo Vokietija. 
Jos nacijonalis turtingumas 
sumažėjo mažiausia 26 nuoš. 

Crammond pasakė, kad nors 
JEuropą po karės palietė ne
paprastas vargas, bet jinai 
greitu laiku atsigaus. Nes Eu-
ropos rankose yra pasaulinė 
prekyba. 

Europos gyventojai, supran
tama, ilgą laikotarpi turės 

griuvėsiu. 

Demokratų Kandidato Pažiūros 
SVAIGALŲ KLAUSIMAS 
PRIKLAUSO KONGRESUI. 

Taip sako kandidatas Cos. 

Washington, liepos 10. — 
American Wholesale Coal 
Ass'n vyriausias direktorius I Cįoero ave, 
Cusbing praneša, kad su angį. Į Felhofer 

Kriminaliam teisme teisė
jas Pam ligi gyvos galvos ka
lėjimu nubaudė Henry Felho
fer, 20 metą, kurs gegužės 4 
d. buvo užpuolęs kriminaliais 
tikslais moteriškę Anastasią 
1 lanke jos namuose, 4603 So. 

TALKININKAI NENORI 
GELBĖTI LENKAMS. 

Angli'a sutinka. ""Slbėli diplo 
matiniai. 

Paryžius, liepos 12. — Va
kar ir užvakar lenkų minis 
teris pirmininkas" Glabski mie
ste Spa konferavo su talkinin
ką premjerais ir maršalu 
Foch. 
'Grabski norodė j apverkti

na lenkų padėjimų ir prašė 
duoti pagelhos. 

Visgi Lloyd George pridūrė, 
jog Anglija galinti pagelbėti 
lenkams, ir gelbėsianti diplo
matiniu keliu. 

Prancūzijos ministeris pir
mininkas irgi pranešė, kad 
Prancujija taippat negalinti 

kariuome-

Madridas, liepos 12. — čia 
mirė buvusioji Prancūzijos 
imperatorienė, imperatoriaus 
Napoleono III žmona. Ėjo 94 
metus ir šią savaitę rengėsi 
dar iškeliauti Anjrlijon. 

šaliai nesama pavojaus. Sako 
jis, anglių yra užtektinai ir 
bus. Tik pati vyriausybė 
skleidžianti baimingas žinias. 

Matyt, Cusiiing turi anglią 
užtektinai. 

prisipažino esąs 

BAVARIJA PRIEŠTARAU
J A TALKININKAMS. 

Anelijos ministeris pirmi
ninką-; L:<>yd George pranešė, 
k g Anglija negali pasiusti 
kariuomenės Lenkijai prieš 
bolševikus. Nes negalinti prieš 
bolševikus kariauti. Anglija 
atnaujina pr--ky;\i -;• Rusija 
ir sutari"" s;jlyg-».< :w'h'i-
džia taip elgties. 

i pasiusti lenkams 
nės. 

Tuomet Grabski reikalavo 
talkininkų, kad šitie jiems 
pavestų atimtą ir atimamą 
nu0 vokiečių amuniciją ir gin> 
klus, katrie be jokio tikslo 
naikinami. 

Bet ir šis paršymas len
kams griežtai atsakytas. 

LIEPOS 12, 1920. 

Chicago ir priemiesčiai. — Šian
die gražus oras; šiandie vakare ar 
rytoj laukiamas lietus; šilčiau. 

Ten peratura vakar augščiausia 
77 L; žemiausia — 67 L 

Šame T< ką 

Berlynas, liepos 12. — Ba
varijos ir Wuerttembergljos 
valdžios paskelbė, jog toms 
šalims negalvoję ką Berlynas 
tariasi su talkininkais. Parei
škė, jog jos nekuomet neišsi-
ginkluosiančios sulig talkinin
kų nurodymą. 

Torreon, liepos 11. — Sep
tyni Meksikos armijos lakūnai 
su Farmano biplanu krito iš 
1,900 pėdų augštnmos ir 5 iš 
jų žuvo. 

kaltas. Maldavo teisėjo susi
mylėti. Bet tas nieko negelbė
jo-

Teisėjas pareiškė, jog to
kios rųšies žmogui negali but 
susimvlėjimo. 

Iš Augustina ligoninės pa
vogta 5 bačkutės alkoholio. 

Airijos reikale. 

Gub. Cox sako, jog airių 
klausiman jis didžiai Įsigili
nęs. Nes airiai dideli patrijo-
tai, karštaširdžiai. J is nuo-
moniauja, kad Airijos klausi* 
mas bus išrištas patenkinan-

Dayton, 0. liepos 12. — De
mokratų partijos' kondidatas į 
prezidentus ,Cox žingeidiems j č ia i.Nesutikimai, jo nuomone, 
paaiškino, kaip jis atsineša Į v e i k i a i pasjbaigs. Ir tuomet 
kai-kuriuos svarbesniuosius bujS p a k i n t a Airija, ir Ang-
klausimus, kokie paminėta ir ^ i r ^sauMz, katras šian

die užimtas tuo klausimu. 
Sulig Cox'o, Airijos klausi

mas nėra rasinis(?), bet vie
nas iš geografinių. 

VAGILIAMS TIKROJI 
PJŪTIS. 

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

UŽDARYTOS VILNOS 
AUDIMINĖS. 

BYLA 10 UNGARŲ KOMU
NISTŲ. 

Budapeštas, liepos 11. — 
•Čia prasidėjo byla dešimties 
ungarų komunistą, katrie te-
riojo miestą diktatoriaujant 
čia komunistui Belą Kun. 

Ckicagos priemiesty] V?i\-
mette tuščias kalėjimas. Nėra 
kalinių. 

40,000 DARBININKŲ NETE
KO DARBO. 

Kompanija kaltinama diazia-
pelniavime. 

kelinta savaitė žmonės šimtais 
iškeliauja kitur. 

Uždarvmo nriežastvs 

Kompanija aiškinasi, jog 
I nepatvarkymas geležinkelių 
privertęs ją uždaryti visa> 

i dirbtuves. Nes, sako, geležin-
I keliais nebuvo atvežama i au-
1 * 

dimines žalioji medžiaga ir ne
buvo laiku išvežiojami kompa
nijos pagaminti produktai. 

Taip išaiškina tos kompani
jos prezidentas Vood. 

Boston, Mass., liepos U.— 
"American Woolen" kompa
nija uždarė visas savo audi-
mines dirbtuves Naujojoj An-į Bet svarbiausioji uždarymo 
glijoj ir Ne\v Yorko valsti- j priežastis,' sako jis, yra ta, 
joj. Tas padaryta neapribuo- kad teisybės departamentas 
tam laikui. pakėįė prie* kompaniją apkal-

Keli plėšikai apiplėšė saliu-
ną po nom. 323 W. 51 gat. 

i 25; leidžiasi 8 26. Į Paimta $1,600. 

Daugiau kaip 4^,000 darbi- j tinimą, buk kompanija visas 
ninku su šeimynomis neteko laikas didžiapelniaujasi. 
darbo. Darbininkai pradėjo \ Tasai apkaltinimas padarė 
kraustyties iš Įvairių mieste- tai. kad daugelis didelių už-
lią, kur tos audiminės veikė, sakymų buvo atšaukta fr kom

is miesto Lawręnce. Mass..! panija d^lto pa nešusi nuosto-
didelis žmonių išėjimas. Jau lią. 

nepaminėti demokratų plat
formoje. 

Prohibicijos klausime jis pa 
reiškė, kad tas klausimas pri
guli išimtinai kongresui. Jei 
svaigalų prohibicija yra kons
titucijos dalis, tad kaipo to
kia turi but pildoma. Bet jei 
kongresas prohibicija atšauk
tą, ar kaip nors atmainytą, 
jis, Cox, nebūtą priešingas. 
Nes jis stovi už didžiumos 
principą. 
Taippat Oox stovi už tai, kad 

Valsteado Įstatymas butą at
mainytas ir kiekvienai vals
tijai atskiriai, sulig savo nuo
žiūros, butą leista tvarkyties. 

Tautų sąjungos klausimas. 

Kandidatas Cox stovi stip
riai už tautą sąjungą. Sako. 
jog tautų sąjungos dokumen
tas nėra tobulas ir negali but 
toksai. Jam reikalingi kai-ku-
rie pafaisymai. 

Bet, abelnai imant, tautų 
sąjunga, kaipo tokia, būtinai 
reikalinga.' Karės metu kiek
vienas stovėjo už tautų sąjun
gą. Kiekvienas pripažino, kad 
ji absoliučia} reikalinga tole-
sniai sutaikyti! skerdynes mi-
linonų žmonių. Tad kodėl šian
die ta sąjunga turėtų kam 
nors but kenksminga? klau
sia kandidatas Cox. K"&*<* s w l i n ^ s v a r u i $3-95V2 

_ • , . . . Lietuvos 100 auksinu 2.u i 
Co* sako. jog sąjungai prie- Vokietijos 100 markių 2.67 

šgimautojų yra sąžiningų, j r^nkijos ioo markių . .64 
Bet didžiuma tai tikra* praneuzijos už 1 JolierĮ 11 fr. 75 

Per praėjusius -6 mėnesius 
Chicagoje pavogta 2,151 auto
mobilius. Apie tai ofieijaliai 
praneša pats policijos viršinin
kas. 

Ir iš tų automobilių surasta 
vos 1,526 automobiliai. Visi 
kiti pragaišo. 

Policijos viršininkas parei
škia, jog kitokios rųšies pra
sižengimai mažėja. Bet vogi
mas automobilių eina didyn. 

Čia tikroji pjūtis vagiliams. 
Tik pagalvokite: 
24 valandų laikotarpiu, 8-9 

liepos, pavogta net 20 auto
mobilių. 

Toks skaitlius raportuotas 
policijai. 

Tiktai dvi kariaujančios ša- i daug nuprakaituoti. Bet iš to 
lys — Suv. Valstijos ir Japo- bus naudos. Ir be to juk ne-
nija, sakė Crammond, karė- galimas daiktas pakilti iš 
je ne tik neturėjo nuostolių. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 lie
pos 10 d. buvo tokia sulig Mer-
chartts Loan & Trust Co.: 

suokslbiavimas -arba 
zuota opozicija.% 

o? »«"«• Šveicarijos už i aonerj o ir. « 
Italijos už 1 dol. 16 1. 50 

. t 
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DRAUGAS Pirmadienis, Uepos 12 1920 

U E T t V i Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1CAUOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų 4.00 

6UV. VALST. 
Metams y. $6.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. l a i 
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicaffo, DL 

Chicagos Studentai 
ir Religija. 

Chicagos mieste yra keturi 
stambus universitetai. Vienas 
labai didelis ir turtingas va
dinasi University of Chicago, 
t y. Chicagos universitetas. 
Kitas vadinasi Loyola Uni
versity, t. y. Loyolos univer
sitetas. J j veda katalikų vie
nuoliai Jėzuitai. Kadangi tą 
vienuoliją jkurė Ignacas de 
Loyola, todėl jam ant garbės 
ir universitetas tapo įkurtas. 
Tokiu pačiu būdu pasidarė 
vardas ir trečiojo universite
to, kuris vadinasi De Paul. J is 
yra taip-gi katalikų vienuolių 
Lazaristų arba Misijonorių 
vedamas. Jų vienuoliją jkurė 
Vincentas de Paul. Ketvirtasis 
Chicagos universitetas vadina
si Nortk \Vestern University, 
t. y. Šiaur-Vakarių universi
tetas. 

Lietuvos dvarų ekonomai la
bai didžiu eina sakydami esą 
mokintesni už komečius ir tą 
savo mokslą parodo smarkiai 
keikdami, drąsiai paleistuvau
dami, poną apgaudinėdami, 

Socijal-Demokratai Lietuvos Seime. 
Tarp asmenų, kurie pasižy- ĮSeimą-Žmonės fene mintyti,buk 

mėjo žiauriais darbais, ken-'socijal-demokratų nuomonė 
kiančiais Lietuvos neprigulmy-i persimainė, bok jie įgavo pro-
beį yra i r p. Plečkaitis. J is į to ir sąžinė*. Ta mintis buvo 
daug ir pasekmingai pasidar-j klaidinga. Jm. 
bavo, kad Kaune sukiltų tas | Prieš Šėmai prasidedant 
kareivių maištas, kuris neap-, sosivažiavę į Kauną atstovai 
sakomai daug blėdies padarė;ėmė tartis partijos su parti-
Lietuvai ir patiems karei-j jomis, kaip Seimo darbas eitų 
viams. Tas ponas socijal-demo- j gerai ir gražiai. Soči jal-de 
kratas Plečkaitis dabar yra mokratai tartis nenorėjo. At-
Steigiamojo Seimo narys, nes sėjo Seimo pirmininkas rinkt!. 

Lenkai ir kiti Lietuvos nepri-
ulmybės priešai visai nrbal-

at si rado nemažiau šešių ti-ks-
tančių aklų lietuvių, kurie ne
žinodami už ką balsuoja, bal- savo Seimo pirmininko rinki 
savo už p, Plečkaitj. Jis da
bar naudojasi atstovo nepalie-
čiamybės didelėmis teisėmis ir 
gana pasekmingai griauja Lie
tuvos gerovę. 

Darbo nedirba.' 

ine. Nebalsavo taip-gi ir soci-
jal-demokratai. 

Imdami Algą iš Lietuvos Iž
do Lietuvai Kenkia. 

Tai taip apseina soeijai-d?-
niokratai likusieji Kaune ir 
vaikščiojantieji Į Seimo posė
džius. Kita išrinktų j Seimą 
socijal-demokratu dalis dabar 

Bet jisai turi dvyliką drau
gų, nes socijal-demokratų Lie
tuvos Kuriamajame Seime y-
ra viso labo trylika. Seimo ko-j važinėja po Lietuvą ir agituo-
misijose, kur yra apdirbami ja. Jiems viskas valia, nes jie 
teisių projektai prieš j nešant 
į pilną apsvarstymą, social
demokratai darbo nedirba. Jie 

*yf\Al 

Daugiau Sorijalistų-demokra-
Xų nelinkti. • 

Mes, Amerikos lietuviai, to
li esame nuo LietuJvos. Te
nykščių žmonių asmeniniai da
lykai mums nerupi, nei parti-
jinė jų kova mųs neįkaitina 
Mums rupi tiktai, kad Lietu
va butų laisva ir neprigulmin-
ga, todėl turime padaryti, kad 
ir socijal-demokratai arba im
tų dirbti tėvynės kūrimo dar
bą, arba grąžintų žmonėms 
savo mandatus. 

Jeigu šešių tūkstančių balsų 
ištenka, kad kas gautų man
datą, tai galima nustatyti ko
kis skaitlius tos pačios apy
gardos rinkėjų vi*a ganėtinai 
didelis, kad priverstų atstovą 
grąžinti mandatą. 

Turintys gėdos atstovas iv 
pats grąžintų mandatą. Soci
jal-demokratai to nepadarys. 
Turėsime pakentėti, kol Stei
giamasis Seimas užbaigs savo 
darbus, kol socijal-demokra
tai neteks mandatų savaimv. 
Tada įvyks rinkimai į nuolati
nį tautos parlamentą. Jei ta
da kas nors savo balsą duos 
tėvynės darbo trukdytojams, 

Iš Tautos Fondo 
Darbuotės. 

Kunigas J. Dabužis, narys 
Lietuvių Atstovybės Paryžiu-
je} primena, kas yra padaryta 
Tautos Fondo pinigais Lietu
vai ant naudos. Gerbiamasis 
atstovybės narys nebando duo
ti ištisą apyskaitą. Jis tiktai 
minėja vieną darbuotės dale
lę užinteresavusią jį, kaipo 
Lietuvos veikėją Prancūzijoje 
ir šiaip vakarų Europoje. 

Lietuvos vardo kėlimas va-; biurokratų mokyklas. 
karų Europos tautose ėjo Tau- j katalikystė buvo niekinama' 
tos Fondo lėšomis. Jis užlaikė! E t i k o s tikslams. Žymi dalis : 'avo ,visassalis su prakalbo-kams. 
Šveicarijos sostinėje B«rae N>fa»«tOTM tarnaujančios ;nus. Kaip. tikSeimas pradeda; Gintis G ^ w BezoUuacOTm. ,x>t n ^ r a - J » £ i r lenkų ende-
biurą "Lietuvą," kur dirbo įsPaudos labai palaikų bedievi-'.pnem prie kokio s nors sutar-j _ _ _^ > " ; kai vadinasi "tautiniais-demo 
septyni žmonės. Vieni 
medžiagą ir ją apdirbo. 

L , - j - . . . i su t ikėl i ] IKiaUSimą ir TOKIU DUUU per - f^^ų- i-uuuiiir. Kitu mus lt- i \Wpl-w>tin<i l -ar l lpnlni 
skleidė tą visa Europoje pran- fcU " ^ J " " " - . . . . , „ A . .. r i—.•• . _-..,». , ,- u\es.ecKtina, Kaq įenKtj 

" ' Chicagos universitetas (U-l^-aukia darbą. Kartais jie sa->.u.eje atsirado tamsuolių, a- L ; d e r a o k r a e i i r i į o t u v į u s 0 . 
versity oi Chicago) norėjo k o ^ ^ ° i l«at5 k a l b a s ' . ^ s : l**™1* *«»* s*™ balsus, -f cijal-demokratai, patekę į 

yra Seimo atstovai. Jiems ne
rupi duona užsidirbti, nes jie 
iš Lietuvos iždo irau na algą. 

kunigus" niekindami. Kaikurie! i l į P* 5*** ž>xlžiU i r P a r ( X l e aP-j Kaikurie socijai-demokratai.jtai pats save išmes iš lietuviu, 
lietuviai, tik ekonomų "mok- s e J i m u - Imdami bolševikų komisarais, tarpo. 
slą" tematę, tiki buk visi mo- : Ramios kritikos naudingai ir Kauno maisto organizato-' Kaikurie socijal-denrokratų 
kintieji ir mokslus einantieji parodančios dirbančiųjų klai- riais, šaudė Lietuvos -karei- apmulkinti žmonės rašo. į A-
turi būti bedieviai. Tą pažiu- ^ a s socijal-demokratai taipgi vius, o šiandieii. pasinaudoda- noriką sVro giminėms visokių 
rą palaiko gana stambus skai- nedaro. Gal jie to nemoka, ne imi atstovo teisėmis, dat pasek niekų apie Lietuvos "valdžią, 
čius vaikinų ėjusių rusiškas- abejotinai jie to nenori. Viem mingiau rengia Lietuvos lais-|Atsakant tokiems naudinga y-

fia* & n Amt*. Ifi-
£r t t$3S I i |75 Smilėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur ral-
kalaajaart. Oe-

kturius gali imti 50 arba 
\\Wc to 2% visų ineigų, kai]K) 
bausiųę už neužmokėjimą ir 
<iar uali prieuėti $10 bausmės, j 

Tokiu buuu. jeiiru ypatą j 
u/.tiirbo $.1,000. už 1917 metu*. 
ir neužmokėju taksus, turės į 
mokėti 2rc/c tų uždirbtų pini-i { 

a _, m _ I ~̂ agi ^^r auoa&nuui mosi* 
g ų , a r b a $ 2 0 , ]X)tam -X) a r b a j I naauesTvietos atdaros. Sp*cu*U« 
100?c t v . $ 2 0 . M e s s a k o m e oU: I Kriaučystės Sk>-riu8, mokalaa ui-

* i Į ganėdina visus. 
arba 100%. bet tas priguli nuo_( j MA&TER SCHOOL 
kolektomaus, kartais to 50 ar- ! **> *• suie su. 
ba 100% nereikalauja. Jeigu 
priverstų mokėti tą 100%, vi
so Imtų $40 neskaitant $10 
bausmės. 

Xegalime aiškinti pilnai ta
ksus nuo ineigų, bet Lietuvių 
Skyrius, Bureau of Foreingn 
Information Service, prie * A-
merikos Raudonojo Kryžiaus, 

dway, New York 

mes iimokiiuaae 
i k«M« w«ml-
iių, prityrimas 
duodamas moki-

{ Kampas Lake str. ant *tų lubų. 
g . . . . . . . 

n u / B i o a 

City, visuomet apsiims pagel
bėti ypatiškai ar per paštą 
visiems, kurie kreipsis prie jo. 
Biuras ypatingai teikia pa-
gelbą atvažiavusiems j New 
Yorką keliaujant Lietuvon. 
American Red CrosvS, 

Lithuanian Section 
1107 Broadway 

New York Cit v. 

DR. J. SHINGLMAN 
Ofisą* 4880 W. 13 8 t 

Kamp. 'iš C o o t 
Bes. Ū K V . 4» ATOtM 

Telefosaa Cicero l«S« 
Ofise Cicere 4* 

tMMum LZBnmsvai 

- * 

& D. UCHAWia 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, la-.Jotuvt.se ko pigiausi*. 
Reikale meldžiu atsiiauktt o mano 
darbu busite uigonidinu. 
2314 W. 23 PI. Chicago, DL 

TAUTOS FO5D0 
REIKALAI. 

Pinigai jau priimti. 

Tautos Fondo pasiųstieji 
kuriose socijal-demokratai Seimo na- včs pragaištį, re;:6lanu takus ra patarti, kad apsisaugVų j pinigai "Moterų Katalikių 

rlai pasiliko seime, kiti išva-; ateinantiems artyn bolševi-1socijal-demokratų. 
Demokratais jie va'i'Sasi, 

f Dt. L L MAKARAS i 
{LMsnai Oydytoias Ir 

•s. 
att kr 

Ckioacoi: 4US to. WmeĄ 

•-

cuzų ir vokiečių kalbomis. 
Tautos Fondas apmokėdavo 
telegrafų agentūras, kad pra 

1UVI 
žinoti; kaip tie dalykai yra 

štų žinių apie Lietuvą, Tos.farp jo studentų. Tam tikslui 
agentūros buvo šveicarų val
diškoji, Reuter (angliškoji), 
Havas (prancūziškoji) ir Ste-
i'ani (itališkoji). Tautos Fon
do lėšomis buvo palaikomi lie
tuvių santikiai su Šveicarijos 
laikraščiais. 

Tarp kitų dalykų, kuriuos 
"Draugo" skaitytojai žino iš 
tilpusios jame Šveicarijos biu
ro apyskaitos, dar buvo pora 
veikalų išėjusių vėliau. Vieną 
tų veikalų parašė p. Stanis
lovas Šalkauskas vardu: La 
Lituanie. Son passė, prėsant, 
avenir. Tat reiškia: "Lietu
va, jos praeitis, dabartis, at
eitis.'"Kitą veikafo parašė dak 

La Lituanie. T. y. Lietuva. 
Šita antroji tapo atspausta 
ne vien prancūziškai, bet ir 
vokiškai. Tapo prirengtas 
taip-gi ir angliškas vertimas. 

Tautos Fondas Šveicarijoje 
ir jos kaimynuose skleidė taip-

• r . .. 
gi mazesmų brošiūrų apie 
Lietuvą. Tam tikslui darbąvo-' 
si spaustuvė Atar Genevoje. 
Tai spaustuvei už lietuviškus 
spausdinius palengvinusius 
mųs diplomatams uždavinį ir 
pramynusius tėvynės nepri-
gulmybei taką, apmokėjo taip
gi Tautos Fondas. 

Kun. Dabužis sako, kad stab 
dymas kenksmingų p. Gabrio 
veiksmų taip-gi atsėjęs pini
ge-

Tautos Fondas sudarė Lie
tuvių Komitetą net Ispanijos 
mieste Barcelonoje. To koint-
teto sekretorium buvo Komer
cijos Mokyklos profesorius 
Alfonso Mazera. Jis kėlė 
Lietuvos ir lietuvių vardą Is
panijoje rašinėdamas pats ir 
per kitus savo pažystamus 
j septynis ispanų laikraščius. 
Nors pats Mazera gyveno Bar
celonoje, bet straipsnius apie 
Lietuvą talpindavo taip-gi Is
panų sostinės Madrido laik-

***• -**;• 

tapo sustatyti tam tikri klau
simų lapai ir išdalinti to uni
versiteto studentams. 2065 
studentų išpildę lapus atsa
kymais grąžino universitetui. 
Iš tų atsakymų susidaro ga
na akyvų žinių. 

Pirmiausia pasirodė, kad iš 
kiekvienos dešimties studentų 
devyni priklauso prie parapi
jų ir vaikščioja j bažnyčias ne-, 
rečiau sykio į mėnesį, o vie
nas iš dešimties nepriklauso 
prie parapijos ir į bažnyčią 
nevaikščioja. Devyni iš kiek
vienos dešimties dalyvauja ko
kiose nors pamaldose nors 
kartą į savaitę. Nerečiau vie
no svkio i savaite nedeldienio 
pamaldose dalyvauja beveik 
pusė studentų, t. y. daugiau 
negu keturi iš kiekvienos dc-
s; *:_^ 
a i iuucs i 

Daugiau negu du iš dešim
ties eina Į nedeldienio pamo
kas nerečiau sykio į įnėnesj. 
Tokis pat skaičius dalyvauja 
tikė j lininiuose jaunuomenės su 
rinkiniuose nerečiau vieno sy
kio j mėnesį. Daugiau negu 
vienas iš dešimties studentų 
mokina kitus tikėjimo dalykų 
arba yra užsiėmęs kitokiais 
surištais su tikėjimu darbais. 

Tokios yra skaitlinės apie 
iminį stovį tame univer-

dami svarstymus, vargindami Tie nenaudėliai mųs tėvynei 
norinčius dirbti Seimo narius, kenkia ir kenks. Nuo jų rei-

Kiekvieną Seimo keliamą i k i a . « i n t i s- Neprotingas butų 
dalyką socijal-demokratai ardo 
trejopai. Vienas socijal-demo-
kratas prašosi balso prie tvar
kos. Nors neturi ką pasakyti, 
bet vis-gi šneka, užima laiką ir 
gaišiną darbą. Kitas socijai-
demokratas ima priekabių 
ieškoti prie finansinės dalyko 
dalies, ir čia iškelia tikrų ne
sąmonių. 

Taip socijalistai norėjo, kad 
Lietuvos respublika butų be 
prezidento. Tą beprotišką pa
žiūrą socijal-demokratai rėmė 
tuomi. kad, girdi, prezidento 
alga brangiai atseinanti. Te-
čiaus jie nesirūpino tuomi, 
kad alga trylikos asmenų, sė
dinčių Lietuvos Steigiamajame Į 
Seime ir ardančių steigimo J įtikėjimo ir reikalaujame, kad 

a]>sigynimas, jei mes panai
kintume arba sumažintume 
savo Seimo atstovų teises. Y-
ra kitas geresnis būdas. Tose 
apygardose, iš kur tapo iš
rinkti socijal-demokratai turi 
susidaryti pilieeių-rinkėjų ko
mitetai. Tie gali ir turi orga
nizuoti pihečhį-rinkėjų suei
gas ir posėdžius, o tuose po
sėdžiuose tegu padarytų šito
kią, rezoliucija 

Patyrę, kad i i mųs apskri
čio išrinktas i Seimą (vardas ir 
pavardė) didua&ę savo laiko 
praleidžia ne Kaune, neprisi-
dėdamas prie naudingo Vals
tybės kurinio darbo, pareiž-
i\it»iiir. ».au jia ttct«s.u įirųs jja-

1 
Steigiamąjį Seimą, apsėjo vie
naip pirmininką renkant A-
beji vadinasi demokratais ir 
abeji nori valdyti žmones, bet 
nenori klausyti žmonių vai 
džios. 

darbą, yra stačiai kenksminga 
Lietuvos piliečiams išlaidą. 
Kol Lietuva neturi socijalde-
mokrato prezidento, tol ji ne
turi žmogaus imančio algą iš 
Lietuvos iždo ir sakančio, kad 
jis Lietuvai nedirbs. 

Seimo Darbą Ardo. 

1919 metais, kuomet Lietu
va ėmė rengti Steigiamojo 
Seimo sušaukimą, tuomet so
cijal-demokratai tą darbą truk 
dė ir sakė, buk seimo nereiky. 
Visuomenei socijal-demokratų 
nepaisant 

jis atsisakytų savo vietos Sei' 
me, arba, kitaip sakant, kad 
grąžintų rinkėjams savo man
datą, i 

Lotyniškas žodis įnandatuui, 
lietuviškai tariamas — man
datas, reiškia įgaliojimas. 
Kiekvienas atstovas įgija man
datą, kada tampa neabejotina, 
jog jis yra išrinktas. Atsto
vas netenka mandato, kuomet 
išsibaigia laikas, kuriam buvo 
išrinktas. Mandatas grįžta 
rinkėjams atstovui mirus. Ein-

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Lietuviai ir taksai nuo ineigu. 

kojai neturi teisės atimti man-
ir Seimą rengiant'dato pirma laiko, bet turi tei-
socijal-dcmokratai;so išreikšti nedoram atstovui 

kad jų savo norą. k*d jis mandatą į amerikiečiais 

Atsiranda lietuvių, kurie tu
ri klaidingą nuomonę apie 
"ineigų taksus." Kai-kurie 
lietuviai mano, jog lietuviai 
Suvienytose Valstijose visiš
kai paliuosuoti nu0 mokėjimo 
taksų nuo ineįgų. 

Lietuvis šioje šalyje jeigu 
' ' neapsigyvenęs " (non-resi-
dent) ir nevedęs, jeigu neuž
dirba daugiau $1,000 ir ncuž-
laiko tėvus, tt. paliuosuotas. 
Už suvirs uždirbtus $1,000.00 
jau turi mokėti. Jei vedęs, 
ir gyvena su savo žmona ir 
vaikais, turi paliubsavimą del 
$2,000.00 ir $200.00 už kiek
vieną vaiką, kurį jis užlaiko. 
Jeigu vedęs ir turi vaikus, tė
vus, ar kitus Lietuvoje, ku
riuos užlaiko ir gali duoti už
tikrinantį darodymą, jog užlai 
ko,turi teisę $200.00 paliuosa-
vimo už kiekvieną užlaikančią 
ypatų. Tėmykite, jog nėra pa-
liuosavimo žmonai, kuri gyve
na šioj šalyj su vyru. 

"Apsigyvenę" (resident) 
lietuviai turi pačias teises su 

sitete, kuriame tikėjimo yra, . 
mažiausiai. Jei sudėtume visus j 1 * r i ? ,!ų ' . 
, . ™ . •. . ėme visaip asrituoti 
keturis Chicagos universitetus! , . • . . , . 

kuodangiausiai patektų } tą pats gražintų rinkėjams. ^ Kiekvienas lietuvis rasrin-
r-1 '•• ' . '• — " '• — ų r.,r- •" v-rifas, ypatingai jeigu mfi:i 

ir pažymėtume apie puskėt-! 
virto tūkstančio studentų esan- ir <T'-

Sąjungai," Katine, jau gauti. 
Žemiau paduodame gautąrjj 
padėkos laišką nuo L. K. M. 
C.' T Kaune , liudijantį, kad 
pasiųstieji Tautos Fondo $5, 
000.00, arba 357.142 markių, 
jau priimti. T. F. Raštinė, 
skelbdama šį padėkos raštą, 
tikisi, kad visi daromi užme
timai kas link pasiuntimo vir-
šminėtos sumos išnyks ir ger
biamos Amerikos lietuvaitės 
rems T. Fondą su padvigu
binta energija. 

Lietuvių Kat. Mot. Dr-jos 
Centro Taryl>a. 
Kaunas, gegužės 27 d. 1920. 
Tautos Fondui Amerikoje. 

Padėka. 

Dideliu dvasios pakėlimu, 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija reiškia giliausios pa
dėkos Tautos Fondui už su
teiktą L. K. M. Draugijai taip 
gausią piniginę pašeipą tokioj 
sunkioj valandoj, kada Euro
pos karo aplinkybės visiškai 
buvo išradę ir sutrukdę jos 
veikimą. 

Ačiū Jūsų ištiestai broliškai 
rankai, mes išnaujo galime į-
statyti veikimą į tinkamas vė
žes ir pasekmingai varyti kul
tūros darbą atgimstančios Lie
tuvos-tėvynės gerovei. 

(Pasirašo) 
M. Draugelytė-Galdikienė] 

L. K. M. Dr. Centro Tarybos 
Pirmininkė. 

O. Stulginskienė, sekretorė 
M. Ruškytė. kasininkė 

r PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIK0LTS 

Lieta vlv Gy&ytaj&š Jr Otifurgaš 
Perkelia oCfâ  j Feeple Teatsa 

1«1« W. *7 Str. Tel. Boul. 1«0 
Valandos: 1 Iki t po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 

Res. 2914 W. 43rd Street 

I Nuo ryto iki piet 
TeL McK,uley 243 
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Tcfa-fonas Boulcvard 91M 

DR. C KASPUTIS 
ttBBTŠM 

USl & mosted Str. 
Chioago, IR .. 

VALANDOS: 9—12 A U. 
1—6; 7—• P. M. • 
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ft*. • M, Drtme 7t4l 
Dr.C.ZVezttis 

HEtUVtB DEarriSTAS 
Valandos: voo * ryto Ud > vak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
47U 60. A£HLAKI> 

arti 47-»w 

J.P.WA1TCHES 
ATTOKNET AT LAW 

40U a WOOP 8TMBBT 
nv w. istt tftSMSt 

CBICAOO. 

RED. ATSAKYMAI. 

Oerb. kun. Magnus Kasėnui, 
Bepartyviui, S. M-čiui, V. Ro 
Simui ir kitiems Pittsburgh'o 
atsitikimo dėlei rašiusiems. 
Dovanokite Gerbiamieji,, kad 

jusu raštą netalpinotne. Kai
kurie pranešate, jog neteisin-

kun. 

Dr. P. P. ZALLTS 
Ljettrnt Destistii 

Hmt So. MicUgaa, Avtvat 
m i i i—, t a 

0 8 . S . NARELIS 
LLKTUTlS 

GYDTTogrAs m cmnuRGAa 
ontn Ir Orvaatn* rlM« 

S85J So. Hatoted Str. 
Ant Viršaas rnirosal State Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
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eių dvejuose šio miesto kata-! kiekvienos 10 studentu vyru Busijojo studentai 1< .-simo-! ž t l Lietuvon, gan t tikrus pu- ^ 
Ūkiškuose universitetuose, tai keturi besimokindami u/dar-,kindami ,. -arbianj-a mokin-) rodymus nno savo darbdavio ! | a s yra paskalas, hv«, 
studentų tikėjįm:škumas butą biauja. Taip pat daro visa tn-"darni kitu, .^UBUMUUS w> H H ^arManų kas link " / ^User-
dar aiškesnis. Sėti dalis studenėi\i. 21b s#u- .• ... ^., ni.da.' U-> rūšies i >wtu uždarbio. 
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nes ėi .'ir.kštt'S 
k<; n/.duo<ia 

Iš to raat\1i, kaip neteisin- dentą ir 296 studentės* uvhir-;beveik ią>.:\ 
gai taria tie visi, kurie sako, \ biauja šluodami aslas ir klo-1 niokyklos -^apa 
buk moksleivija esanti linkusi |dami lovas namuose. G* f ai, į išmokti namieje. Cžtat Cliiea-
prie bedie\Tbės. Ktiesą toli kad uiuversiletas yra didelia-!goję ui:;.;rsiteto . studentai 

me mieste, r.es studentai turi!mokina an.rližkai naniokaneins 
kur uždarbiauti. Šiaip beveik ateiviui, h* vienas k^-nas stu-

Visi. kurie neužmokėjo už 
1017 metus, arba nno kurio 

to nėra. 
Chicagos universitetas savo 

studentus klausinėjo ne vien 
apie religiją*, bet ir apie kitus 

pusė ji} negalėtu eiti mokslus, 
tikrai sakant keturi is kiekvie-

daigtu& B to pasirodė, kad i i uos dešimties 

dentas p*V^a'«hoi»-x ir mok
slą mokydamas amerikieti 
kynų kalbas I 

darbdavys nesulaikė dali al
gos, bus reikalauti prieš iš
važiuosiant, jeigu mano va
žiuoti iš AirtfPrikfes, 2,% visi? 
ineigu, nepaisant. ka"ip mažai 

vatyvams, o kun. Kazėną.- ra
dikalams. 

•T)raii~a-" ni.-kiai pa>ak<>. 
kad klysta \\c Pitt. br.rcli 'n 
diearaŠėiai, knrip paduoda 
tą paskalą. Atsitikimai 
ir\'ke> pas jTi> 'Zl Nirželio ne
malonu.- vra iiims. liūdnas 

+%%v%\ 7 

TcWona* Van Borea t t 4 

DR. A. A. R8TH, 
ROMM gydjMa* Ir 

uždirbo ir be .iokiu paliuosa-1 mum.-. Kuomažiau apa<» ji ra
vimų (ir Custon.Ho*ase kole- Sysim. .tuo. bus geriau. 
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LIETUVIAI AMHTOE 
W1'JJ I1 . , , . , ' „L 
LIETUVOS MISIJOS BIURO 

HTFOUfACUOS. 

D r U U G X S 

i • l i U I • * 

MELK08Z PAfcKO LIETU 
TIU D0MEL 

L. L. Paskola ot'icijaliai pa
sibaigė su liepos 1 diena ir 
nuo tos dienos pradeda augti 
bonų nuošimčiai. Remdamies 
.Lietuvos Misijos pranešimu, 
kad L. L. Paskola bus tęsia-

Čia man prisiminė Lietuva, 
kuomet aš ir mano draugai 
bei draugės buvome maži, kuo
met tokius dar pasisodinus 
prie 'ratelio mamytė mokino. 

. O čia Amerikoje tokio amžio 
vaikučiai jau prieš publiką 

• dainuoja. 
i Buvo dialogas, monologas 
I ir daugiau* dainų. "Gėlių ma ir toliau iki kiekviena sto 

tis neišparduos paskirtos jai,stulpas", driliu,/ gražiai atli-
kvotos,šiuo pranešame visiems ko mergaitės. Jis ir-gi visiems 
Meirose Parko lietuviams, jog patiko. 
faonai ir toliau bus pardavinė- ^ ^ p r i t aįk in t4 ixsx 
Jarai mūsų stotyje ir tie, kurie v a k a r u į p r a k a l b a p a s a k ė ^ 
da nėra pirkę, prašomi atsi
lankyti ir nusipirkti nors už 
50 dol., kad greičiau galėtume 
užbaigti savo kvotą. 

Gerbiamieji! Katrie gavote 
pranešimus iš stoties, neatidė
liokite diena dienon, bet steng
iatės atlikti pilietišką pareigų, 
t. y. nusipirkti L. L. P. bonų. 
Nemanykite, kad tas praneši
mas yra sudarytas pačios sto
ties. Tai praneša Lietuvos 
respublika per savo pasiunti
nius, t» StOt-iS »SVO apičiJuiiieS 
žmonėms. 

Mūsų stotis turi vardus, pa 
vardes ir adresus visų lieta-
vių, kurie yra pirkę bonų ir 
kurie ne. Tarpe nepirkusių mu 
sų kolonijoj yra nemaža pra
moninkų, ir stambių pramo 
ninku, ir draugijų. Tokie žmo
nes bei dr-jos, jeigu skaitosi 
tikrais lietuviais, privalo pirk
ti bonų ne už $50, bet už ke
lis šimtus. Bonų galima pirk
ta pas stoties raštininkų F. K. 
Stryzneckj, 152 Broadvray. 
Meirose Park, 111. Perkantieji 

\lf įmokantieji visus pinigus 
čia pat gauna ir bonų. Stoties 
raštinė atvira kožnų vakarų 
nuo 7 iki 9 vai. 

x Pirkusiems mūsų stotyje bo
nus lietuviams stotis Visaka-
me patarnauja, k. a. siuntime 
pinigų Lietuvon ir kitais rei
kalais. 

F. K. Stnyneckis, 
Stoties rast 

kun. J. B. .Klioris. Mokyklą 
baigė ir diplomus gavo sekan
tieji mokiniai: J. Dabašinskas, 
J. Butkus, V. Rajūnas, K. Bu
rba, P. Remeika, E. Petkintė, 
O. Kasiliauskiutė, A.' Visoc-
kiutė, M. Kuzmickiutė, G. 
Vaitėkuaaitė, B. Urbonaitė, 
V. Petrauskaitė, A. Kantai-
čiutė. Už augščiausių laipsnį 
auksinį raedalj gavo G. Vaite-
krmaitė. Kiti mokiniai gavo 
dovanų. 

Vakarų užbaigė choras dai
nomis: "Lakšiiagėlė", "Ver
da b«ha kukulius" ir Lietu
va, tėvynė mūsų. 

Po programos prasidėjo pa-
sUinksmiiumas ir tęsės iki 
vėlai nakčiai 

Atųjftolėlis. 

KENOSHA. WISS. 

I. Nauji kandidatai i Lietu
vos liuosriorius liepom mėnesyj 
ir toliau* bus ar nebus paspor-
tų išgavimas sulaikytas, turės, 
norėdami prisidėti prie Lietu-
tuvos ginimo, vykti betarpiai 
Lietavon lygiai kaip visi ci
viliai žmonės ir ten jau, Lie
tuvoje, stoti į ginėjų eiles. 
Kaip šie grįžtantys, taip ir dar 
susilaikusieji turėtų būti Ne
priklausomybės Sargų Sąjun
gos Žinijoje. Seniau pasižadė
jusieji vyksta paprastuoju da
barties praktikuojamu būdu— 
išsiimdami liadymus, betgi pa
sus ir laivakortes patys išsi
rūpindami. ., 

II. Amerikoje keno tai buvo 
paskleistas gandas, kad "Lie
tuvos &tulttĮ Sųjunga" esan
ti Lietuvos valdžios suspen
duota. Štai Ministerio Pirm. 
Galvanausko padėkos laiškas 
Šauliams, kuris išsklaido vi
sas abejones: 

PADĖKA ŠAULIAMS. 

Pil. Šaulių Sąjungos Pirmi
ninkui. 

TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS DRAMATIŠKOS 
DAILĖS DRAUGUOS "AIDAS." 

WAUKEGAN, ILL. 

Sekmadieny j , birželio 27d^ 
užbaigimui mokslo metų Šv. 
Baltramiejaus parap. mokyk
los, mokmiai buvo jrengę va
karą su gražia ir indoniia pro
grama. Syki j metus waukega-
niečiam* tenka būti viename 
gražiausiame vakare. Tų vaka-
rų 5«rč*»į;i« .Tų ps i ių »<MT\S.I, 

lankantieji Šv. Baltramiejus 
parap. mokyklų. Malonu tė-
vams.kad jų vaikai net ir vei-
kaius vaidina. Iš šalies žiūrin
čiam rodosi, kad lengva at
vaidinti veikalas. Bet netaip 
yra ištik rujų. Tad-gi ir vaiku
čiai TioTiiaya ĮaiL-rt įrjįro-Ĵ v noč. 
vesti, kad gerai išmokti savo 
roles. 

Programų paaiškino kun. 
J. B. Klioris. Vakarų pradėjo 
mokinių cnoras padainuoda
mas "Vakaras" ir "Man gai
la". Choras gerai išlavintas. 
Malonųs-vaikučių balseliai ža-
vėte žavėjo rosirinkasius žmo
nes. 

J'o to vaidinta vieno veiks
mo vaizdelis "Auksinis no-
perskas." Veikalėlis gražus ir 
tinkamas mokinimams vaiz-
dinti. Visi vaikučiai gerai vai
dino, ypač mokino K. Kantai-
Čiutė pasižymėjo savo gabu
mais. Ji visns žavėjo. 

Paskui maži vaikai padai 
navo "Berželis", Jų rūbeliai 
buvo panašus j berželio lapu?. 
Publikai labai patiko. Stebė-

" Naujienų" 156 nuin. tilpo 
kokio tai Žaibo koresponden
cija apie K. Norkaus prakal
bas, buvusias birželio 23 d., 
Schlizo svetainėj. Žaibas rašo, 
kad K. Norkus kalbėjo apie 
vargus, kuriuos Lietuva kentė
jo nuo pat karo pradžios; . 
kaip lietuviai atsikratė sveti
mo jungo, sudarė nepriklauso
mų valstybę ir pastatė val
džioje savo žmones. Tiesa, 
Lietuvos žmonės pastatė savo 
valdžių, bet ne Norkaus min
ties ir ne jo pažiūrų. 

Toliaus Žaibas *sako, kad 
kalbėtojas nurodinėjo ir Lietu
vos priešus: lenkus, bolševikus 
ir pakliudė vidujinius žmonių 
laisvės priešus — klerikalus ir 
neva susirenkę kunigų šalinin
kai ėmė kelti triukšmų. 

Turiu pasakyti, kad Žaibas, 
jei da nebuvo žiopliu, tai da
bar paliko. Kas galėjo daryti 
triukšmų, kad svetainėje vt)s 
galima buvo suskaityti 35 ŽTr>o-
nes. Triukšmų darė jų pačių 
kalbėtojas, girdamas Sandarų 
ir laisvamanius, k. a. Šliupų 

Turiu garbės prašyti Tams
tos pranešt šauliams kaunie
čiams mano Širdingiausių a-
eių, kad energingai darbavos 
Steigiamojo Seimo iškilmes 
rengiant. Tik Šaulių Sąjungos 
organizacija ir vidaus draus
mė leido mums taip umu lai
ku priruošti Steigiamojo Sei
mo iškilmes, ir nežiūrint blo
go oro, tink*m.i» ir tvarkoj 
jas vesti. 

Prie progos siunčiu Šaulių 
Sąjungai sėkmingiausios plė-
toties linkėjimų ir reiškiu vil
ties, kad jos didieji obalsiai 
uburs apie save visų sųmo-

ningųjų rmisų visuomenės da-

Galvanauskis. 
Ministeris Pirmininkas. 

tist rciktjs, iifiip f o i U 

riai gali granai dainuoti. 
Mažytes mergaitės padaina

vo "Ten rytai, tai TafcMuV' 

M artuS, RHMUiunw. rvra? pr i 
sirašys prie Sandaros, tąs ga
lės būti Lietuvos piliečiu, o 
kas ne, tai tas negalės vadin-
ties." 
Kada aš Norkaus paklausiau, 

kodėl Sandaros partija neturi 
ŪKI v l č m » š t a t u Vu u i ė i u Y O s O t. 

Seime, tai Norkus atsakė, 
kad: "M.e«", sako "iš Ameri
kos nenusiuntėm pinigų, del 
to ir negavom. Tiesa, gerų 
vyrų turėjom, bet nei vieno 
negavom. "Nekokie matyt, San 
daros partijos vyrai, kad nei 
vienas nepateko j Liet. St. 
Seimų. Taigi aišku, kad Nor
kus girėsi tuščiu savo maišu, 
o Žaibui rodė muiio burbulų. 

Žaibas minėjo, kad po pra
kalbų suorganizuota Sanda
ros kuopa, kurion prisirašė 

I apie 50 žmonių. O kaip prisi-
įėjo rinkti valdybą, tai vos 5 
asmenys svetainėj liko ir pa
lys save persistatė į valdy
bos narius. Kiti buvusieji ei-
( i i imi i i j v f l tQ inot v u L'p k«H f 1J» 

žiopliai prie tokios partijos-
gah priklausai. 

S S . 

III. Vyriausias Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas, nuo 9 bal., š. m., del 
pataisymo sveikatos yra at
leistas atstogosna. Vyriausio 
karo vado pareigas laikinai 
eina gen. Galvydis-Bikauskas, 
St. Seimo narys, buv. 3-čios 
divi2ijos vadas. 

IV. Sektinas pavyzdis drau
gijoms. 

Draugystė Motinos S. A. V* 
Wanamie, Pa., savo susirinki
me birželio 6, š. m., paaukojo 
$100. (šimtų dol.) "Lietuvos 
kariuomenei, kad pasekmin-

(Tųsa). 
Balandžio 10 d. "Aidas" vaidino istorišką tragediją "Živilė" ir 

ta. patį veikalą atkartojo gegužio 13 d. didžiajam Waterburio ameriko
nų "Polis" teatre, lietuvių Šv. Juozapo parapijos naudai. Pelnyta 
$75.00. 

Del paminėjimo 5-kių metų "Aido" draugijos darbavimosi, buvo 
surengtas tam tikslui jubiiėjinis apvaikščiojimas. Tas iškilmingas ap-
vaikščiojimas Įvyko spalio 3 d. su geriausiais pasisekimais, kaip publi
kai, taip ir draugijai. 

"Eksproprijatorius" vaidinta gruodžio 26 d. / 
Rugsėjo 1 d. pirmininkas P. BanLs atsisakė nuo savo vietos ir nuo 

dr-jos, nes važiavo Lietuvon. Jo vietą užėmė vice-pirmininkė Marė 
Meškuniutė. 

1913 Metų Veikimas. 

Valdyba mainėsi šiaip: pirmininku—J. B. Šaliunas, vice-pirminin-
kė—M. Meškuniutė, raštininkas—B. Buškus, iždininkas—J. V. Kovas. 

Šių mctii veikimas nors nebuvo didelis, bet nuoseklus. 
Balandžio b d. nutarta išsiimti "earterį" savo vardu. 
Balandžio 10 d. vaidinta '•Eksproprijatorius,'' o birželio 12 d. 

vaidinta, istoriškas veikalas "Kerštas." 
Rugpjūčiu i! d. "Aidas" išrinko kelias ypatas pasitarti su T. M. D. 

5-ta kuopa kaslink priėmimo L. M. ir Dailės dr-jų atstovų Dr. J. Basa
navičiaus ir M. Yčo. 

Atvažiavus minėtiems pasiuntiniams aukų rinkti, soeijalistai tuoj 
sukruto juodu šmeižti, kad kaip nors sumažinus aukojimą, tad aidie
čiai, rugsėjo 7 d., susirinkime aštriai užprotestavo prieš socijalistų 
begėdiškus šmeižimus ir patys paaukojo $10.50 L. Mokslo dr-jos na
mams. 

Galop atvaidino "Švarkas ir milinė" lapkričio 26 d. Kadangi 
Aido" dr-jo visada remdavo prakilnius užmanymus, tai ir šiuose me

tuose parėmė susivienijimą Waterburio lietuvių draugiją prisidėdama 
pirmutinė ir atsitraukė paskutinė. Jeigu tas Susivienijimas žlugo, tai 
aidiečiai niekame nekalti, jie niekad nebuvo ardytojais naudingi] 
mųs tautai užmanymų, bet steigėjais. 

1914 Metų Veikimas. 

Valdyboje išrinktas P. Banis pirmininku ir Marė Vaičiuliutė raš
tininke, o kiti tie patys liko. 

Šiuose metuose 'Aido" veikimas iš pradžios buvo spartus, bet vė
liau susilpnėjo del kokių ten narių ypatingų nesutikimų. 

Vaidino "Išgamą" vasario mėnesyje ir truputį vėliau atkartojo 
vietinės parapijos naudai. 

v Gaila usų ' vaidino S. L. R.-K. A. seimui liepos 5 d. Paaukojo 
ICO rublių "Saulės" drau'gijai pagal Kairiūkščio sumanymą. 

Rugsėjo 6 d. J . V. Kovas buvo Įgaliotas nuo ' A i d o " dr-jos atsto
vauti Amerikos Lietuvių Politiškame seime, l'hicago, 111. ir R. K. Fede
racijos seime. 

Iš svarbesnių nuetikių šių metų buvo surengimas 10 metų sukaktu
vių nuo atgavimo lietuviškos spaudos. Apvaikščiojimas buvo spalio 15 į 
d. Prie to. buvo daug triūso padėta, idant viskas butų kuogeriausia. Iš- • 
tiesų, taip ir išėjo. 

Lietuvių rinkliavos dienoje Watcrburyje lapkričio 26 d. buvo pa
antrinta "Gaila usų" ir "Eksproprijatorius." "Beprotė moteris" 
vaidinta gale metų. 

P. Baniui rezignavus iš pirmininko, jo vietą užėmė Ignas Rakaus
kas, viee-pirmininkas. 

1915 Metų Veikimas. 

Valdyba tapo permainyta sekančiai: pirmininkas—K. Razmantas, 
vice-pirmininkas—Ig. Rakauskas, raštininkas—J. B. Šaliunas, iždinin
kas—J. V. Kovas. 

Tik du veikalu vaidinta šiais metais, t. y. "Žmogžudžiai," gegu
žės 20 d. ir "Braugusai pabučiavimas," lapkričio 12 d. 

J. šaliunui atsitraukus nuo raštininko vietos, ją užėmė Kazys Ju-
nevičia. 

REIKALAUJA. •v 
I ! 

REIKALAUJAME. 
touierio. kuris galely būti mattage- | 
rium—paspadorium. IJet. Kooperat-
viškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
nyti apie buč-ernės ir grosernė* biz-
nj. Atsišaukite laiSku, reikia kaucija 
uidėti. 

JONAS K A . \ C I t K U S. 
44S .VorUi St. Mmer>villt Pa. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
del fabriko darbo. Pastovus 
darbas. t 

LINK BELT CO. 
39th ir Stewart Ave. 

i Paklydėlio Kelias 
• Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 
Vystanti Šakelė 

Kaina 15c. 

' 5 

REIKALINGAS. 

Salesnionas kuris mokėtų 
Lietuviškai, Ruskai ar Lenkiš
kai gali uždirbti gerus pinin
gus, atsišaukite pas M. J. E-
m.'TlS, 1733 North Pnnrir 
co Ave 
919. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdami gauti Adre
sui—*1G: 

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

Chicago, AL 
.s 

Telephone: Tardė €492 

Telefonas Armitage 

KCAL LV! VI L SAI.tSMAN 
Pilna arba pusę laiko. Mums reikia 

vyru. gerų darbininku ir gerų agi-
tatoriu mušu kanipaaijoj. kuri prasi
dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki $10.000 algos į metus. 

JA V ARAS and JOHNSON 
8U1 floor—118 N. La SalleStr. 

PARSIIH'OPA 
Barzdaskutykla (Barber Shop) lie
tuvių apgyventoj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savininkas eina į ki
tą "biznį" Atsišaukite: 

J. K. LAKUS, ; 
524 W. Haltinion- SC 

Baltimore, Md. 

PARSIDUODA 
naujas 5-kių kambarių namas su pu
se akro žemės, tikra vistų farma. 
netoli miesto gelžkelio ir kitų pa-
rankumų. Parsidųos pigiai už Cash 
arba ant lengvų išlygų. Atsišaukite 
laišku pas savininką: 

A, SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu l igose Ir kūdi
ki laike ligos. 

SS6S So. Halsted S t , m. 

n n A ai n i 
uit. b. m. 

Praktikuoja M 
Ofisas S148 S a Morgan M. 

Kertė S2-ro St., Chicago, m . 
S P E C I J A L I S T A S 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgu. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo C iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i* . 
Telefonas Tards (87 

A. C H E R S . \ r s K . \ S , 
Box 15 Benn-yn, III. 

P .UISIDIODA 
šaliunas ir du namai turi but par
duoti trumpu laiku, už pigią prekę 
lietuvių apgyventoj vietoj. 
Savininkas. 

4632 Mar>iifi.kl Avo. 

NAMAI ANT PARDAVIMO 

1916 Melu Veikimas. 

^ ^ ^ kcrcti • am — mitą w j I M ' I U M 

Šią gausia auką prisiuntė Lie
tuves Misijai A. Šarkšnas 
(rast) ir M. Stankevieia, (iž-
dinink.). Kad visi lietuviai 
taip interesuotus ir remtų 
Lietuvos reikalus, tai Lietu
va Vmtn tari «Tiai visa nalinrv. 
suota nuo okupantų ir pilnai 
atstatyta iš griuvėsių. 

Li€t. Misiąs Inform. Skyrius. 

Pirmininkas buvo Antanas Lazdauskas, raštininkė—A. Jurkūnai
tė, iždininkas ir* viee-pirmininkas tie patys. Vėliaus J. V. Kovas pasi
traukė, A. Tiknitrs užėmė iždininko vietą. 

Viidint— du. vsikiiu: "Katriutės "iutsrai" ir ''JauusTedži" 
naktis." 

PARSIDUODA 
nrurinis geras namas, i pagyvenimų 
po S kambarius, elektros šviesa, ga
isas ir vanos. Viskas gerame stovy j 
ir pardavimai rakandai « kambarių. 
Prieiastis pardavimo savininkas i š 
važiuoja Į Lietuvą. Kreipkitės prie 
savininko. 

M. KAI RIS 
618 W. Slst Str. (̂ hl cago, UI. 

Važiuoju *nt Vakarijoa Lietuvių ko
lonijos irU*. As «su daug patyręs 
spie ukes ir galiu padėti aorinUeras 
pi rk t : >is. 

V. G. 
Brsrvli R. 2 DetroK. Mid i . 

— . -.—. .-
REIKALINGA MSRG.iTTf, 

^IIBTT»OJ gera miaekestis. — pa."> 
r i s darbą* 

1917 Metų Veikimas. 

VaĮilvUa buvo ta r>2ti. išskinant ra^tinink*1 A. Jnrkur>iiitc. kurios 
vietą užėmė O. Lcvanauskiutė. Baigiantės šiems metams, iždininkas 
A. Tiknius buvo pašauktas j kariuomenę. Jo vieton išrinktas J. Jenu-
šaitis. « ̂ ^ . $ j£ 

"Aido*' dr-jos veikimas šiais metais buvo didesnis už praeitus. 
Vaidinta net keturi veikalai: "Trys mylimos" su baliumi, gegužio 29 d., 
o lapkričio 25 d. "Daktaras iš prievartos" del Tautos Fondo. 

'"Eksproprijatorius" taip-gi buvo atkartotas ir gale metu, gruo 
ui tu 3 1 u. , v a t u m t a " D ė u ė atvartąvt>. 

Šiuose metuose trys daug pasitarnavę draugijai nariai liko pašauk
ti kariauti už pasaulio demokratiją. Jie su noru išėjo, nes tikėjosi, kad 
tuomi prisidės ir prie savo tėvynės išliuosavimo. Jų vardai: J. Licsu-
naitis, A. Tiknraa i r jo brolis S. Tiknius. 

1918 Metų Veikimas. 

Pirmininkas—K. Razmantas, raštininkė—O. Lcvanauskiutė, iždi
ninkas—J. Jensaitis ir viee-pirmininkas—Ig. Rakauskas. 

Vasario 7 d. buvo surengta margumynai, kuriuose vaidinta "Va
gis" ir "Miško sargas," o vasario 10 d. Ansonia, Conn. buvo vaidinta 
"Miško sargas" ir "Eksproprijatorius", lietuvių karėje nukentėju
sių naudai. 

Visų tautų parodoje liepos 4 d. aidiečiai dalyvavo kartn «u ki
tomis lietuvi!) dailės draugijomis gražiuose vienoduose drabužiuose^ 

Didelė ir graži tragedija "Živilė" buvo vaidinta birželio 22 d. 
Rugpjūčio 5 d. aopirfctas laikraščio "Draugo" Bendrovės seras 

BŽ $10.00. 
.Šiais metais buvo pašaukti trys draugai į didžiąją karę, t. y. B. 

Gauranskis. P. Kvktkus u J. Bendleris. 
191$ Metų Veikimas. 

^*^feį5 ŠiZ »><^».r»***-c> Jtutė. vice pirm.—J. 
kauskas, raštininkė—O. Uudauakienė (Levanauskiutė), ižd—J. Jenų-

rSW^SW M*^L 
\ sait^. 

Varmui tišl (^pahaig« bqg, 

Parsiduoda biz-
niavas namas 
puse muro puse 
medžio, geras 
del saloono, dar 
ir barai yra ja- j 
me, labai gera j = 
vieta del Lietu- • 
vio. Randos ne- j 

• 
I 

DR. CHARLES SEGAL 
Perfcėiė savo ofisą po nmn. 

4723 S. Ashland Avcnne 
Specialistas džiovų, moterų Ir rj-
rų ligų. 

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

Telefonas Dffciel 2S80 

sa ant mėnesio 
$92.00 Kaina 
$6,750.00. 

Parsiduoda mūrinis namas 2 
flatas beismente 4 kambariai nc-
flatas beismente, 4 kambariai ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Randos neša ant mėnesio $32.00. 
Kaina $2.850.00 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisu MtatarjJ: 

29 Sonth La Safle Street 
Kanterli SM 

Vei. 

Vakarais, 812 W. 33 St 
T e l Tardl 4681 

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. 66tb St ir S. Union j { 
Ave. labai gražioj vietoj. ' ' 

Parsiduoda bizniavas medinis na
mas su 5 flatais, dailiai aptaisy
tas ir gražioj vietoj ant S. Side. 
Randos neša ant mėnesio $73.00. 
Kaina tiktai $5,450.00 jį galima 
išmainyti ant mažesnio namo ar
ba ant loto geroj vietoj. 

Didelio bargenas ant Bridgepor-
to parsiduoda namas medinis ant 
2 lubų 2 flatai po 4 kambarius ir 
o * ! „ * _ : o i i :.._ ry... i 
u i K I M I : y. t i. n a i l i u a i i u n . I»<1 !!'!•'> 
neša per mėnesi $45. Kaina $3.-
500.00 jis yra dabar tik iš lauko j 
numala volas. Viskas geram stovi j . 

Dr. M. Stnpnicid 
3107 So. Morgas Street 

i i n i i i i T a * M i S 
Talsodos: — S iki 11 Ii ryto; 
S po ploti) iki t rak. W«deWo 
mis nuo 6 iki š vai. vakar*. » 

I • 
. . . • P l « . » . . . • • • ! I l » l | 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Parsiduoda geras ant 2 lubų 
medinis namas 2 flatai po 6 kam
barius. Vanos gazas elektra kiek-
v;enam kambarij. Randos neša 
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik 
už $3.350.00 kas turite nors pen
kis šimtus tas jj galite pirkti, n 
likusius ant išmokesčio kaip ran
dą. 

Parsiduoda labai pigiai 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 r.rpralriski: tos geros progos. 
Bet kreipkitės j mano ofisą del 
platesnių žinių. 

GEOEGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & 
Insurance, Foreųrn Exchange 

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

Te^ Yards 5STO 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jusu akio. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kra 
vv, kooLiet skaitai ar siuvi ar »*-
šai, tai tuomet yra senktes. kad į 
reikia Jums akintų. Mano 15 metų ( 
patyrimas prtdooa Jums geriaw»a 
patarnavimą už prieinama 
net taip žemai net iki JS.Ot 

JOHN SMETANA 
Akio Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. ChicefO 
f^UHBtnas setrtkbucaas #j%M. 

Kampas 1»-t«w g»»vM. 
t-čf(W kalins viiSS Ptatt'o aptf^os . . 

tUHdharts 14. 1». 1«. 1? Ir M 
Trvrk i t e t mano p a r a i * ! 

Valandas: B W "< vai. tsryto 1W 8 į 
ral. vakarą Tanert^iUia 8endo-
e t a ir P ^ a f « o m i « . \ 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
SlT»fiS BONŲ. 
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DRSOCAS Pirmadienis, Hejjos 12 192p 

n . O L . a £= 3 ^ 

DIDELIS LIEPOS PIKNIKAS 

B ^ 

Sumaningai Rengia 
DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS 
Nedelioj, Liepos-July 18, 1920 

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, Illinois 
Pradžia 9-tą vai. iš ryto. įžanga 35c Ypatai. 

B -fr E E B E s - i : — * = — i B ' g i a 

Svarbi naujiena tik niekam nepasakyk! 
Išmankšt int i , ralimenus, nuraminti nervu-, atgaivinti energijos. Įgyti sau 

smagių ambicijų ir kitokiu naudingu stimuliacijų galima įgyti rupesniu 
Dr-jos L I E T U V O S ŪKININKO iškilmingame P IKNIKE. Apar t Įvairių 
pramogų ir pramogėlių galima bus iki sočiai pasišokti įvairiu vardu šo
kių. Šokti bus labai lengva, nes grie-2 didelė orchestra—muzikantai specia
listai. x 

Komitetai deda didžiausias pastangas, kad užganėdinti iš visų atžvilgių 
visus atsilankiusius į rojaus darželį. Bukite atsargus, kad nepraleisti šią 
brangią prog^. Visi yra kviečiami ko skaitlingiausiai atsilankyti Piknikam 

Kviečia KOMITETAS. 

£ 

m 

m 
— — * ! 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

* 
Pirmadienis, liepos 12 d., 

šv . Jonas Gvalbertas vien. 
Antradienis liepos 13 d., 

šv . Anakletas pop. kank. 

PAGALIAUS PARINKTA 
PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI. 

Parinkimas užėmė 54 dienas. 

Teisėjas. Hebei pagaliam 

• k 
i -

»:. 

J ' 

u 

pasijuto patenkintas atlikęs 
didelį darbą. Jam pirminin
kaujant galų-gale parinktas 
reikalingas skaitlius prisieku
siųjų teisėjų teisti socijalis-
tus, kurių priešakyj stovi so-
cijalistas kapitalistas William 
Bross Lloyd. Visi jie kaltina
mi už suokalbiavimą prieš ša
lies vyriausybę. 

Parinkti teisėjus užėmė 34 
dienas, ty. kuone du mėnesiu. 
Buvo pašaukta ir išklausinė-
la keli šimtai žmonių. I r iš 
tų vos-ne-vos parinkta 12 ry-įsavąjį . Kitas daiktas pasiro 

i moterimi parėjo iš teatro. 
j Prieaugiu pirmiausia inėjo jo 
I mot. Buvo tamsu. J ina i atsi-
Įliepė atsuksianti eiek. šviesą, 
j Tuo m. prieanirvj buvo isikrau 
j stęs plėšikas. Tasai sušuko 
j neatsukti šviesos. Ir tuojuus 
paleidęs kelis šūvius j jo mo-

I terį. 
Moteriškė ant vietos nužu

dyta. I r akimirkoj buvęs leite
nantas, turėjęs su savimi re
volveri, pradėjęs kovą su žmo
gžudžiu plėšiku. Pastarąjį nu
žudęs. 

Imasi darbo policija. 

Wanderer už tą darbą bu
vo vadinamas didvyrio. Bet 

policija šalę užmušto intar ia 
mo plėšiko atrado revolverį, 
kurį buk vartojęs plėšikas. 
Tai buvo armijos antomali-
nis revolveris. 

Policijai nebuvo aišku, kur 
tas nušautas plėšikas galėjo 
gauti armijos revolverį, nes 
Wanderer turėjo su savimi 

ŠV. ANTANO LABDARINGOJI SĄJUNGA, 
Į Šioje svarbioje valandoje Į $100.00) $118.00 

j lietuvių katalikų akys atkrei p-Į 4-ta kuopa, garbės narių 
yra į savo tėvynę, kuri J (Ona Nugaraitė $511.00 ir Statos 

reda smarkią kovą už gyvybę ,mslovas 
ir laisvę su i vairiais,, priešais. 
Ten jie tiesia savo pagelbos 
ranką. Lietuvos Liuosybės pas 
kola, tai didžiausias ginklas ir 
parama kovoja učiai Lietuvai. 
Ir jeigu patiri m* t imo, tai pa
matytame, kad ji daugiausia 
yni katalikų remiama, kurie 
ir j*vi>!i:i.oje žemėje gyvenda 
nii. neprarado savo tėvynės 
meilės. 

Tolinus, Tautos Fondas uo
liai remia krikščioniškos kul
tūros i'( įkalus Lietuvoje. Nuo
lat nauji atsišaukimai iš Lie
tuvos tepasilieka be išklauso
mo. 

Susirinkimuose, prakalbose 
mūsų žmoneliai savo duosnu-

Stankus $55.00) 
$105.00 

5-ta kuopa, Chicago, 111., 
garbės narių $300:00 

Dr-ja Apaštalystė* Maldos 
S. Š. J . Dievo Apveizdos par. 
{nuo vakaro pelnas) .. $3.62 

Kovo mėn. 

Birželio mėn. 

rų. 
' P a s k u t i n i s dvyliktas teisė-

J jas parinktas praeitą penkta
dienį. J i s yra Casper Sale\v-
skv. 1532 So. Kennetb ave. 

i* 

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ 
SE ŽUVO 261 ŽMOGUS. 

Tiek nelaimių Chicago j e tik 
per 6 mėnesius. 

Iš kovonerio raštinės pas
kelbta, kad pradėjus gruod-

• žio 1, 1919. ligšiol Chtcagoje 
po automobilių ratais ir kito
se su automobiliais nelaimė
se žuvo 261 vyrų, moterų i; 
vaikų. Tik vienų vaikų 113. 

Apie sužeistuosius čia ne
kalbama. 

I 

dė įaįabus, kad niekas nepa
žino nušauto plėšiko. 

Dvtėktivai ėmėsi darbo. Ar
mijos revolveriai numeruoti. 
Sulig numerio susekta, kokioj 
krautuvėj parduotas. Paskui 
susekta, kad tą revolverį y-

I va pirkęs \Vanderer0 pusbro-
J lis. Nuo šito patirta, kad j is 

revolverį buvo paskolinęs bu-
| vusiam leitenantui. 

Taigi patirta kas tokio ne
aiškaus. Bures leitenantas 
luojau> suareštuotas. J i s pai
niojosi išklausinėjimų metu. 
Policija tuojaus ištarė, kad 
jis pats nužudė ne tik nežino
mą plėšiką, bet ir savo mo
terį. 

Prisipažino 

Po ilgų kamantinėjimų pa-

PAGALIAUS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS SAVO MOTERĮ. 

Pi ! Jo^u .Mj | i i i iu i U u V v 

galinus, buvęs leitenantas Carl 

l i j i u c j i JU paoi*«\.ujiiiičii 

neteisingi. 

t i 

1/ 

r; 

Buvę? armijos leitenantas 
Carl Wanderer pagaliaus pri
sipažino, kad jis pats nužu
dė savo moterį ir nežinomą 
tariamąjį plėšiką žmogų. 

Tai įvyko birželi,) 2\ d. va
kare po num. 47H2 Nortb Ca
mpbell ave. 

Ant rytojaus laikraščiuose 

Wanderer neteko ligsvaros ir 
išpažin0 savo piktus darbus. 

Štai ką jis atl iko: 
J i s eina L'o metus, jo mo

t e r s ėjo 21 m. Pirm kelių mė-
nesiij .ii.< ją buvo vedęs. J i s 
buvo bučeris. J a m darbas ne
tiko. Norėjo gryžti atgal ar
mijom Nes vedęs gyvenęs ka ip 
kokioj nelaisvėj. 

Tad ir nusprendė nužudyti 
moterį ir j>asisavinti jos $1 . 
."><Hl, katruos ana buvo susi
tūpusi. Kad pridengti tą savo 
piktą darbą, j is tam tikslui 

A. PETHATIS FABIJONAS 

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

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

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Stunci* Pinifut Parduoda Laivokorta* 

N O T A R I J I S A S 
124} Jo Raiste* Urėti. Chicafo. H*mt«$ 

T t L I » M O N t BOULCVAKO 611 

Ineigos nuo 1 sausio iM pa
baigos birželio. 1920 m. 

» Sausio mėn. 
4-ta kuopa, Chicago, 111., 

garbės narių (A. Bislis ir Z. 
Savickienė) $130.00 

8-ta kuopa, Chicago, UI., 
(Dr-ja Nek. Prasidėjimo Pan. 
Švenč) $100.00 

8-ta kuopa, Gvard i jo j 1 Di
vizijos Šv. Kazimiero K.. 
'. $25.00 

Vasario mėn. 
Auka (per Kum Prof. P . 

Bučį) . . . . . 3 5 c , 
Veron. Jocaitė, garbės narė, 

nepažįstamu pametė jis vieną I Brooklyn, N. Y $100.00 
revolverį. Tai buvo jo pusb- į 1-ma kuopa, Chicago, III., 
rolio revolveris. Tas revolve-j (1-3 ineigų $1800 ir Barboros 

. pakvietė sau nežinomą, pirm 
bnvo paskelbta, kad buvęs lei- k o ] i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t e n a n t a s W a n d e r e r n u ž o d ė B e - | ž m o g ą T a m ^ ^ ^ p a s i u ] -
žmomą plėšiką, kurs buvo n»-j ( i n o t i ( ] a r b o L } e p . -&m ^ 
žudęs jo moterį. Buv0 sako-j j n a n m g p a s k i r t a v a l a n a a , t v . 
ma. kad Wanderer su savo j Uvmel k u o m e t t u W l j o n u ž u _ 

. . . ~\ dyti savo moterį. 
Tą vakarą jis su savo mo

terimi, turėdamas *u revolve
riu, sugrįžo iš teatro. Sutiko 
tą nepažįstamo žmogų. J į ir 
moterį įleido prieangin ir a-1 
biidu nužudė. Ties nužudytu-} 

mu pasižymi,* nežiūrint kas
kart sunkesnių gyvenimo sąly
gų ir šioje Salyje. Nenuostabu 
užtat, kad vietiniai reikalai 
šiek tiek turi nukentėti. 

Vienas svarbiausių vietinių 
amerik. uždaviniu, t y . parū
pi nimas prieglaudos savo naš
laičiams ir seneliams, kurie 
turi ikišioliai ieškoti svetimos 
pastogės, nes kitos tautos mus 
pralenkė. Ačiū Dievui ir mes 
įau geroką žingsni padarėme 
lame lalnlarybės darbe. Tą pra 
kilnų ir šventą darbą stumia 
pirmyn šv. Amano Labdarin
goji Sąjunga. Cnkagos viso
se kolonijose, o net i r kitur, 
būriai pasišventusių darbinin-
' ų uoliai darbuojasi i r kvie
čia visus prisidėti ir paremti 
tą šventą darbą. Lengva butu 
viskas padaryti , kad tik dau
giau butų susipra-»mo ir pa
sišventimo pas visu? mūsų bro 
iius lietuvius, lxH, deja, di
džiumoje to stinga. Pradžia 
jau graži padaryta, kaip pa-
>irodo iš atskaitos, kuri že
miau yra patalpinta. Dešimts 
akerių žemės jau išmokėta 
gražiausioje miesto dalyje, 
prie šv . Kazimiero Seserų Vie 

įmoĮvno, ir 15,000 Ąo\. ižde. 
Bet tai tik pradžia. Stokime 
į labdarių eiles visi, tuomet 
trumpiausiu laiku susilauksi
me tos brangios i r taip reika
lingos mums Įstaigos, kur ga
lėsime priglausti savo mažu
tėlius ir apleistuosius. 

18-ta kuopa, Chicago, 111., 
garbės narių (pati kuopa) 

$100.00 
Moterų Sąjungos 20-ta kuo

pa, Chicagor UI $25.00 
^Dr-ja šv. Kazimiero Karai. 

(Šv. Kryžiaus par.), Chicago, 
111. ...'. $100.00 

9-ta kuopa, Melrose Park, 
111.. garbės narių. (J . Gar-
bauskas $10.00 ir Barh. Nau-
dužienė $50.00) $60.00 

Dr-ja Ražanėavos Paną i r 
Moterų (metinė mokestis) 
Dievo' Apveiidos Par . >$17.7p' 

2-ra knopa, Roseland, UI., 
garins narių (Ign. Rakašiaus 
$100.00 ir 1-3 kuopos ineigų 
$45.00) • $145.00 

Barb. Kueienė, Cicero, UI., 
garbės narės mokestis $50.00 

4-ta kuopa, Chicago, 111., 
garbės narių (A. Benaitis 
$50.00, Juoz. Kajauskas $10.00 
ir L. Vyčių 4 kp. $25.00) 

11-ta kuopa, \Vaukegan, Ui., 
(M. Skyrius) $16.00 

8-ta kuopa, Chicago, UI., 
(Rinkliava ant • kapinių) 

$130.21 
Nuošimčiai už paskolą $125.00 

Šešių mėnesių viso ineigų 
." $2,850.63 

Balansas iš 1919 metų 
$12,326.47 

Viso labo $15,177.10 

Išeigos. 

Draugas Publishing Co. (At
sišaukimai, laiškai ir ča'rterio 
kopijos) $30.50 

S. Jucevičiui (kelionės lė
šos Detroit, Mich. agitacijos 
tikslu) $25.00 

Alex Dargiui (už kvitų 
knygutes ir serijų spaudą) 
. . . . . . . . $35.00 

V. Rutkauskui (už darbą ir 
išlaidas prie uždarymo " A l -
leys" ) '... $65.95 

St . Jucevičiui, (už kelionę į 
Spring Valley, UI., agitacijos 
tikslu) $10.00 

Viso išeigų per šešis mėn. 
$166.4a 

Kasoje yra $15,010.65 

Kun. Ig. Albavičius. 
> Iždininkas. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

18-ta kuopa, Aurora, UI., 
(už kr.vgutėi '?5.0O ir 1-3 kuo
pos ineigų $15.00 $20.00 

Birželio mėn. s 

7-ta kuopa, garbės narės 
(Adei. Marogaitės) . . $50.00 

4-ta kuopa, Chicago, UI., 
garbės narės, (Barb. Placai-
tės) $25.08 

16-ta kuopa, Sheboygan,t 

Wis. (1-3 kuopos ineigų) $5.94 
St. Radavičia, Akron. Ohio, 

auka . . ." $10.00 
10-ta kuopa, West Pullman, 

ill. ' $14125 
5-ta kuopa, Chicago, 111., 

"DRAUGIJA" 
Gavome 6 ^Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
'"Draugiją" gausime ir toliau. Kas uorite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 
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Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskas, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj i r -y-
pač Lietuvoje, kels ir gvildens Įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina syki į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti : Iš paduotų nurodvmų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai įvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 

1 • 
I 
: 

s 

5 tevartoja šį adresą: S i 

J KAUNAS, DIDI VILNIAUS a N. 34 UTHl'ANIA. t 

. . . . . . . . . . . . . . . — — . . . . — . . . ^ 

Extra Proga Biznieriams! 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
$85.001 oagos apskričio mėnesinis su

sirinkimas bus antradienyje, 
liepos 13 d., vakare, Dievo j 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago. Susirinkimas bus la
bai svarbus, nes yra daug vei
kalų aptarimui, ir užt.-ul kvie-
ėiami skyrių ir draugijų ats to
vai bei atstovės i r katalikai 
darbuotojai kuoskaitli ogiausiai 
alrilankyti i si susirinkimų. 

Valdyba. 

8wwwy 

Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago, Vi. 

O. Gurinskienės. amžin. narės 
$100.00) $130.00 

3-Čia kuopa. Cicero, 111., 
(vakaro pelnas) $49.50, gar
bės narių SS. Šird. . J. Dr. 
$25.00 ir Ylad. Bakauskas 
*25.00 $99.50 

19-ta kuopa. Detroit, Mich., 
(1-3 kuopos ineigų $15.00 ir 
garbės narių $215.00.. $230.00 

Gegužis mėn. 

Sheboygen, Ytts. Auka (per 
kun. A. Maliauskj) • . $20.00 

16-ta kuopa, Sheboygan, 
Wis: į . . . . $20.00 

4-ta kuopa. Chicago, 111.. 
(}>ati kttopa $200.00, S t . Pivo-

jrunaitė $50.00 ir M. Birgilie-
nė $5.00) $255.00 

6-ta kuopa. Chicago, 111., į 
(už serijas) $12.29 

6-ta kuopa Chicago, 111., 
(už bazara) $31.43 

6-ta kuopa Chicago. 111., 
(D-ja šv. Kazimiero $10.00 ir 
Dr-is Ovvoio Ri'ižsiseis.t!?. Mote 

ris jj ir išdavė. Žansytaitės, garbės narės, |rų ir Panų $10.00) 

PRANEŠIMAS. 
11 

š iandie vakare, hepos 12 d. į 
p. J . J . Elias svetainėje (^o1 

ir Wood gatvių) jvyks indo-
prakalbos. Kalbės žino 

inas kalbėtojas, medicinos stu
dentas p . Ai. M. Račkus. Vi
sus kviečiame atsilankyti. 

Rengėjai. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tilpusioj subatos " D r a u g o * ' 
numeryj žinutėj apie " K a n k 
l ių" choro vakarėlį is ibriovėj* 
maža klaida. Išrinktoji komisi
ja surengė tik programo da
li, gi pačiu vakaro suruošimu 
rūpinosi p-lė K. Garuckaitė ir 
p-nia O. Ramanauskienė. 

Komisija. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis ^uošime kiekviena "V i ; r t i s s " numsr* 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, m turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip; kaip iliustracija. 

• Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos ^Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų. 

Mėgi Lietuyų, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
" V y t į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St Chicago, III. 
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_EA/E/ CįLnCKLYW 

PAPUDINE 
^ k ^ PAMEGimt 

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DETJ 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

$20.00 

Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, ganarin ir numena 
sustingimo, skansmu strėnose, yra grpįtai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draura Uelkale" 

SV>imynos, kurio* k.irtfuLožinojo jo veikiančia jiega. d su T* aai be jo neapsieina. 
Yra tik vienas PaiD'Eipellerig ir dei jnsu apsaugojime pt yra paženklintas 
mnsn vai2baženk!in 

^ ANCHOR (piLaras) ^ 
.^c'iįra ftnt }»ikt-Iio tn"r» vnizbd/pckiio ikaro, tai jis nėra, tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekus? pe S.K. ir 70^ Taipgi galima ganti pas iadirbejos: 
P. A D. RICHTER « CO., 326-330 Bnwdwayt New Yatfc 
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