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Nusako Naują L : ; Europoje 
. 

GALI PAKILTI KARAS VO Ir kaip tik pakils vokieoių-len-
KIEčIŲ SU LENKAIS. 

• 

Paskui gali užsipliekti Bu 
ropa. 

Paryžius, liepos 22. — "Vo

kų karas, bolševikai tuojaus 
pulsis prieš Lenkiją. 

" Tokiu būdu Knropa ir vėl 
atsiduria ant baisenybių slen
ksčio. Aliantai negali užbėgti 
tai naujai pramatoinai katas-

kietijos ir Lenkijos karas ga- jtrofai. Katastrofa jie gale
li pakilti į 48 valandas," pa- tų sulaikyti tik drastiškiausio-
reiškė eia Andre Iiefevre, bu- mis priemonėmis." 
vęs Praneijos karo ministeris. j Nežinia, kiek yra tiesos tuo-

" Prancija padarytų didelį se spėjimuose. Gal tuomi no-
netaktą, jei ji siųstų daugiau rimą intikinti Angliją, kad-jį 
savo karuomenės Augštojon siųstų karuomenę Aug. Silezi-
Silezijon," sakė toliau buvęs jon. Ar gal tas veikiama ko-
ministeris. "Nes tuomet pran- kiais-nors lenkų tikslais. 0 
cuzai fcn galėtų papulti ta r- gal ir tiesa, 
pan dviejų ugnių. Tik yra aiškiai žinoma, kad 

"Be to, turiu šiek-tiek žinių, lenkams vis dar labai norisi 
jog Rusijos bolševikai rengia pagrobti A. Sileziją. Tame 
naują ofensyvą prieš Yaršavą. darbe jiems gelbsti prancūzą 

BOLŠEVIKŲ SUVAŽIAVI 
MAS GRĄŽINO TEISES 

KAPITALUI. 
OE VALERĄ GAVO GALU-

Nutarta, kad bolševizmą* tu
ri įsigyventi palengva. 

Ryga, liepos 22. — Mask-

C H I G A G O J E . 

Londenas, [liepos 22. — An
glijos prem%as Lloyd Geor
ge užvakar furėjo ilgą konfe-

voje pasibaigė socialistų boiJ^nci.]^ su iuftiinteriais. Paskui 
ševikų trečiojo internacionalo, lankt's i P«-s Wal ių , kuriam 
suvažiavimas. Įvairių koraite- P** 0 *g^ot i*** tninisterių ka 
tų sustatytas rezoliucijas s u - l b i n o t b P« tv i^inintas taikos 
važiavimas 
atmainų. 

priėmė be jokių 

Bolševįkų laikraščiai Mask-

sąlygas Airijai. 
Vakar preinioras pagaliau 

tas sąlygas intfavė Airijos pre
zidentui de Valerą. Šis ke-

PARVE2TI KAREIVIŲ LA
VONAI. 

Vakar Cliicagon iš Pranei
jos parvežta 54 kareivių lavo
nai. Tie kareiviai žuvo kovo-

IŠKILMĖS BIŽUOSE. 
! 

Biržuose buvo^didelės iškii-
__^^___^^___^_^m_m niės birželio 24 d. Tą dieną 
se buvusio karo metu. tiele-.ap8jian]rč žemaičių vyskupas, 
žinkelio stoty lavonus priėmė I atsibuvo evangelikų reform. 
būrys karo veteranų is Ame-' g i n o ( i a s i r į ^ atidarymas 

• I T * 

jPasvalio-Biržų geležinkelio. rikos Legiono. 

voje rašydami apie buvusį su- i įa uja Airi jon. Tenai aptars 
važiavimą džiaugiasi kad deši-Įtas sąlygas su visais airių va-
nysis bolševikų sparnas apkar-:(jaįg į r ^yžes Londonan pra-

neš premferui apie pasekmes. 
Čia kalbama, kad Airijos 

pė kairiojo sparno tendenci
jas. Pripažintas Rusijoje kapi 

IDENTIFIKUOTAS LAVO
NAS. 

Atrastas krūmuose už 6 
mailių nuo Libėrtyville nužu
dyto žmogaus lavonas paga
liau identifikuotas. Tai Ste-

i. 

Pramatomas Graikams Pavojus 
Kovoje su Turkais 

listinis surėdynias.^ Reiškia s u Anglija taika nepavyku- ve Wisniewsky, lenkas buv$ 

TURKAI VIS TOLIAU AT 
SIMETA. 

Graikus gali patikti nelaimė. 
Konstantinopolis, liepos 22. 

— Trečiasis graikų korpusas 
vakar- rytą inėjo į Eski-Sher, 
anot gautų čia žinių. 

Eski-Sher vra Mažosios A-
zijos miestas, už 27 
šiaur-rvtuose nuo 
Eski-Sher sueina gerciiiilecHar
is Scutari, Angora ir Konieh. 

Angora skaitosi turkų na
cionalistų sostinė. Prie jos, 
prieiti graikams yra sunkus 
\raiktas. Geležinkelis sunai
kintas. Galima maršuoti vienu 
il.TU kloniu, kurio abiem šo
nais riogso dideli kalnai, (irai-
kams tokia kelionė pavojin-| 
ga, taigi ir negalima. 

Turkų strategika. 

be smarkesnio pasipriešinimo 
graikams pirmiau atidavė Ku
tai a, gi paskui tą pat padarė 
su Eski-Sher, vietos militariai 
ekspertai negali atsistebėti to
kiu turkų pasielgimu. 

Jų tą pasielgimą ekspertai 
aiškina tuo, kad turkai, be 
abejonės, rengia graikams ko-

,. .kius nors spąstus. Turkai ši-
—. n i v l i u I 

Kutaia T to'*e k o v o i e pavartoja strate-

kapitalui sugrąžintos teisės. 
Sako, bolševizmas turi vysty-
ties ne staiga* bet palengva. 
Staiga jis šokdamas gali grei
tai nusisukti sprandą. Išpa-
lengva Veikiant gyvenimas vis 
gi gali prasitęsti. 

Bolševikai susilpnėjo. 
Karo momisaras Trotzky j 

viename bolševikų laikrašty Į 

si. Bet kai-kas spėja, kad airių 
vadai pripažins paduotas są 
lygas. 

NUŽUDYTAS JUGOSLA
VIJOS MINISTERIS. 

kareivis. Spėjama, jis bus 
nužudytas kokios tai gaujos 
mieste, ten nuvežtas ir pames
tas. 

SUIMTAS LENINO AGEN
TAS. 

Belgradas, liepos 22. — Ju-
igoslavijos vidujinių reikalų čiaus. Jis sakosi esąs Rusijos 

Chieagoje areštuotas kažkoks 
Mever Shallman, 46 m. am-
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Veliona. — Vietinis klebo
nas, kun. Polonskis gavo iš 
Joniškio nuo Baltijos laikraš
tininkų telegramą, sekančio 
turinio: 

"Prieš išvažiuojant priim
kite širdingą padėką už malo
nų priėmimą, kurio niekuomet 
neužmiršime." Lai gyvuoja 
Lietuva." Pasirašo: Latvių 
ir Estų žurnalistai.* 

Kvėdarna, Tauragės apskr. 
Šio valsčiaus valdyba visai 
nesirūpina mokyklomis. Pripa 
rodymui užteks Tenenių mo
kyklos istorija. 

Perniai rudenį, jau mokslo 
metui prasidėjus, už ištisus ine 
tus nebuvo namų savininkei 
nuomos išmokėta, nei atlygin
ta mokyklos tarnui, nei už 
šviesą ir kitokius ūkio reika
lus užmokėta. Mokytojui ir 
»Tėvų Komitetui net nusibo4Q 
prašinėti valse., kad atlyginta. 
Tik šeimininkei griežtai už
darius mokyklos namus 
mokytojui pasiskundus apsk*v 

rities valdybai, atlygino vi
siems. 

rašydamas apie būvu,, roja, l l l i n i s t e r į D r a s h k o v i e s fiū gAt. < i i k t a t o r i a u s Laiino a g e n t a s . 
zmv,ma .sako, kad Luropos dar v ė j e n u S o v ė J M B a i , b o s n ( i „ t t s . S a k o s i j i s ( , i a A s o v i e t 
bionikai (tai radikalai) su tin- t.mna4„M* „„!,„•«„ - _ , j ^ . . ..«.._, 

. °"i ka 
Jie traukiasi toliau, leidžia 

priešui atsitolinti nuo geležin
kelių, jį ilsina \r duoda jam 
progos ištęsti ilgą liniją. Be 
to, parinktinose vietose priešą 
pabngva atakuoja, kad pri
dengti kitose vietose savo gu-
druosius pienus. 

Taigi, ekspsrtai yra nuomo
nės, kad graikai savo pažan-
giavimu patys lenda turkų mai 
šan. Nes turkai pasitraukę ga-

Kuomet turkai nacionalistai Ii atlikti netikėtus darbus. 

SILEZIJON SIUNČIAMA inavo Angliją, kad ji neuasi-
PRANCUZŲ KARUOMENĖ. rengusi eiti vyriausios tary-

-* bos susirinkiman ir galutinai 
Prancija nenori vyriausios ta- aptarti A. Silezijos klausimą, 

rybos susirinkinio. Prancija reikalauja, idant pir
miau ekspertų komisija tenai 

Paryžius, liepos 22. — Ang- išvestų sienas ir paduotų savo 
lijr.i atsisakius siųsti karuo- nuosprendį. Ta komisija jau 
menę Augs. Silezijon, Pranei- dirba. 
ja nusprendė viena siųsti ka- K o r f a i l t v y r a Parvžiuje. Ve 
ruomenę. Tamt ikslui paskir- k o d e I P r a n c i j a s i u n č i a k a r u o . 
ta 10,000 kareivių su kulkas- Silezijon. 
vaidžiais, artilerija, tankomis T¥ T , , , 

{77/ Is Londono pranešta, kad 
ir lėktuvais. . ... . . . , Anglija nieko bloga neprama-

Karnom«iė bus pasiųsta , 0 S i l e z i j o j ( J . R e i i c a l a u j a v y . 
kuoveikiaus. Nes praneuza. ^^.^ t a r y b o g s u s i r i n k i n l o . 
ten pramato naują lenku suk,- u , i k a l a u j a j \&d P r a l l c i j a s u . 
limo, naują trukmę. , a j k v t ų karnommės snmtimą. 

Pranenzų diplomatai tvirti- J r y^j k a d t i p r e i k a l a v i n r a i 
na jog Augstos.os b.lez.jos t o m i g ^nQmis b n g .g ^ ^ 
problema didžiai rimta, l a i 
viena rimčiausių visame pa
sauly. Nes vokiečiai gali už-
atakuoti lenkus ir šitie gali 
netekti tos žadėtosios žemės. 

Anot prancūzų, jei tenai 
tinkamuoju laiku nebus pa
siųsta pagelba, iŠ to visa ga-

ALBANIJA SKELBIA MO 
BILIZAGIJĄ. 

Belgradas, liepos 22. — Al
banijos valdžia paskelbė gene

li pakilti didžiai liūdnos pa- ralę mobilizaciją visų vyrų 
nuo 18 ligi 40 metų amžiaus. 

Mobilizacija, sakoma, daro
ma su itks/lu numalšinti mir-

sekmės. 

bininkai (tai radikalai) su tin 
kamais "vadais galėję pagrob 
ti valdžias savo rankosna 1918 
ir 1919 metais. Tečiau nuo to 
laiko kapitalizmas pradėjo sti 
prėti ir darbininkų (radikalų) 
jėgos susilpnėjo. Kodėl tas 
įvyko, Trotzky nepasako. Nes 
ji*N*to ne£uu>. ~~ 

* 

Trotzky visgi atranda, jo:* 
karas smarkiai supurtęs eko
nominius kapitalizmo pama
tus. Bet jis nesunaikino poli
tinių spėkų ir kapitalistinių 
klesų. Tai radikalių vadų klai
dos, jei taip turėjo įvykti, nu
rodo Trotzky. 

Pasidarė nuolaidus. 

Pastarasis socialistų bolševi
kų suvažiavimas buvo trečia
sis iš eLlės jų trečiojo interna
cionalo suvažiavimas. Šiame 
suvažiavime aiškiai pasirodė 
bolševikų nuolaidumas. Pasi
juto jie turį jau aplaužytus 
ragus. 

Kas kita buvo jų antrąja 
me suvažiavime. Tuomet jie 
buvo labai karingi. Vartojo 

Žmogžudis suimtas. 

BOLŠEVIKAMS PAVOJUS. 

Berlynas, liepos 22. — Vie
tos komunistų laikraštis rašo, 
kad pakilęs Rusijoje badas ga
li pragaišinti £5 milionus gy
ventojų. Bet • tuomet' ir ^ati 
bolševikų valdžia butų nušluo
ta. 

valdžiai užsakymus. 
Valdžios agentai spėja, kad 

ar tik nebus koks paprastas 
(bolševikas šnipas. 

UKJĖS COOK APSKRITY. 

SOVIETC VALDŽIA NERI 
MAUJA. 

Ryga, liepos 22. — Gauta 
mių iš Maskvos, kad so-

Oook apskrity, kur yra Chi-
cago, 1920 metais buvo 5,305 
visokio didumo uT;Ąs, vertės 
suvirs 90 milionų del. Visos 
ūkės yra Chicagos priemies
čiuose. 

Nerimdaičiai, Telšių apskr; 
Kuomet visoje Lietuvoje vis
kas juda, kruta, Čia mažai kas 
atsimainė nuo Lietuvos nepri-
klousomybės paskelbimo. 

Draugijų nei jokių, laikraš
čių tepareina, žmonės tam
sus, užtat ir nei jokių žinių 
iš Nerimdaičių negirdėtis, to
dėl nėra ko stebėtis, jei Dar
bininke tapo pavadinti "už
mirštas kampelis.'' 
Čia*gražioje vietoje, ant kal

nelio, kun. Krištutis savo lė
šomis pastatė muro bažnyčią.' 

PER METUS BUS ŠUTAU-.' 
PYTA $112,512,628. 

NEKASAMAS TUNELIS. 
v • 
11 -
42 Chicagos miesto tarybos fi 
vietų valdžia nerimauja, kuo- nansinis komitetas sulaikė 
met ėmė organizuotis sąjun-, tunelio kasimą prie Westem 
gon Pabaltijos valstybės. 

SUOKAIBIS ODESS 

ave., arti 63, ir -1 gat. Nėra 
pinigų. Gal rudenį kasimas 
bus atnaujintas. 

'OJE. 
GelsiBgfaDsaą liepos 22. — 

Bolševikai susekė kontrrevo-
liucijinį suokalbį Odessoje. 
JCeli šimtai karininkų ir ka
reivių areštuota. 

PABRANGINTAS LEDAS. 

Ledo kompanijos pabrangi
no ledą pakilus karščiams. 
Tuo tarpu visokie visuomenės 
'' prieteliai'' ir del pigesnio 
gyvenimo kovotojai apie tai 

net bjauresnę kalbą, atsiliep- , ORAS. Šiandie gražus oras;.nieko nei puse žodžio'nepra 
riaiui apie savo politinius prie- šilčiau^ • ! s i t a r į a . ž n i o n ė s m o k a > 
sus. luomet jie tik šaukė,1 — •— r - — — — , 
i:ad bolševizmas nenugalimas. KALTINAM GUB3IINAT0- kiekvienam paskyrė-po $50,-

Italų radikalų delegatas Į RIUS IR VICE-GU3ER- 000 parankos. 

vakarų pusėje randasi augfto-
kas kalnas vad. Paunšvystis, 
nuo kurio regėti apylinkinių 
balnyčių bokštai ir rytuose už 
kelių varstų, tartum erdvėje 
kybąs, riogso iss eno Žemaičių 
pasakojimas "Šatrijos" kal
nas. 

Nesenai čia tapo atkeltas 
kun. St. Urbelis, todėl gal da
bar ir šis Lietuvos kampelis 
atgys. Ypač jaunimas turėtų 
spiesties į draugiją, sutverti 
'' Pavasarininkij'' kuopą ir 
pradėti darbuoties Dievui ir 
Tėvynei. 

Washington, liepos 21. ^ 
Suv. Valstijų biudžeto direK* 
torius Dawes painformavo pr« 
zidentą Hardingą, kad per me* 
tus vyriausybės departamenį 
tams bus galima sutaupyti 
$112,512,628 išlaidų. 

KAROLIS NORI KELIAUTI 
DANIJON. 

Paryžius, liepos 22. — Čia" 
oficialėse sferose gauta šiniu» 
jog buvęs Austrijos-Ungarijos 

Už pusantro varsto pietų- (imperatorius Karolis norįs ia 
Šveicarijos iškeliauti Danijonl 

UŽDARYTA BANKĄ. ~ 

Serrati tuomet šaukė: "Revo- NATORIUS. 
liucija Italijoje neišvengtina. 
Mes esame pasirengę. Tegu Va'stijoje prasideda negirdėta 

Kaunas. Birželio 20 d. Čia 
atvažiavo Danijos žemės ūkio 
ministerijos ekspertas Pabal
tijos kraštams p. Kelsode. 
Prieš karą jis ilgai tarnavo 
Rusuose ir turi gerų pažinčių 
iš tų laikų, kuriomis pasinau
dodamas jis greitai tikisi už-
megsti artimų santikių tarp 
savo tėvynės ir mūsų krašto. 

Valstijos auditorius Cliica--
goje uždarė Michigan Avenue 
Trust Company banką, kurio
je susekta kokių tai neaišku
mų. 

Ottawa, liepos 21. — Kana
da ramiuoju laiku palaiko 4,-̂  
000 ginkluotos milicijos. Pas-^ 
kelbta, kad trumpoj ateity ta& 
skaitlius bus sumažintas ligę 
3,600 kareivių ir karininkų. 

APVOGt BARZDASKUTĮ. 

Barzdaskučio Frank Maceli-
ione namus, 5473 Lake Park' 
ave., užpuolė du plėšikai. Pa
ėmė $300. 

Tie patys diplomatai sako, 
jog Prancija neoficialiu keliu 
kreipusis į Ameriką, prašyda- ditų sukilimus Augštojoj Al
ma jos tarpininkavimo A. Si- banijoj. 
lezijos klausime. Tečiaus iš Tenai mirditai (krikščionių 
Amerikos neturima jokio at- gentis) andai prokliamavo ne-
sakymo. priklausomą respubliką ir pre-

Prancija dar kartą painfor- zidentu išrinko Marco Djoni. 

tik raudonosios Rusijos armi
jos laimės visais frontais." 

Trotzky antrajame suva
žiavime sakė: "Į tris mėne
sius, daugiausia į penkis, So
vietų Rusija Europos darbi
ninkams duos penkis kartus 
daugiau duonos ir žaliosios 
medžiagos, negu davė caristų-
buržujų valdžia." 
Taigi, bolševikai žadėjo duo

nos duoti visai Europai. Tuo 
tarpu šiandie jie sau neturi. 

Dėlto trečiajame suvažiavi
me bolševikai apleido ausis. 
Nes pamatė, jog į ų siekimai 
toli gražu neatsiekiami. Nusi
lenkė kapitalui. Tečiau visgi 
dar nepametė ambicijos laiky-
ties stipriai radikalio socia
lizmo. 

politinė kova. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ." 

Springfiold, Hl., liepos 22.— 
Sangamon apskrities grand 
jury pripažino kaltais visuo
menės pinigų eikvojime guber
natorių Small, vice-gubernator 
rių Sterling ir Verne E. Cur-
tis. 

Grand jury savo tardymus 
paskelbė akiveizdoje apskri
ties teisėjo Smith. 

Gubernatorius Small kalti
namas išeikvojime $500,000 
visuomenės pinigų. 

Kitas skundas atkreiptas 
Į prieš Sterlingą už išeikvojimą 
$700,000. Gi trečias skundas 
kaltina gub. Small, Sterlingą 
ir Curtisą 'už išeikvojimą 
$700,000. 

Teisėjas Smith išdavė ga
rantus visus tris areštuoti ir 

Visi. tardymai yra surišti 
su dešimties milionų dolierių 
iš valstijos iždo paskola -Ar-
mour and Co. ir S\vift and Co. 
Tą paskolą, kaip sakoma, pa
darė Grant Park banką. Tą 
banką operuoja Curtis, arti
mas gubernatoriaus Small 
p r i e t e l i s . . , 

Valstijos generalis prokuro
ras Brundage su savo asisten
tais mėgino prirodyti, jog 
Grant Park banką negyvuoja. 

Paskola tom kompanijom 
buvo duota, kuomet guberna
torius Small buvo valstijos iž
dininku. Valstija už pasko
lintus pinigus gavo 2 nuoš. 
Kad tuo tarpu kompanijų iš
duotos notos davė 7 liki 8 % 
pelno. Tą likusį nuo 2 nuoš. 
pelną, sakoma, pasisavino tuo
metiniai iždo valdininkai. 

Tai visa įvyko pirm kelio
likos metų. 

7 

A. f A. 
JUOZAS ŠILINSKAS Slavikai. Šios parapijos u-

kininkai gyvena gražiai, yra' £ S ^ ^ l T ^ . t ' 
turtingi, važinėja gerais a r k - ^ ^ ^ J į ^ ^ ^ ^ e u™! 
l i a i S , b e t l a b a i g e r a t i r k o r - • Antan* ir Oną, broli Antaną Ir se-

. ' . . . . seris Ona Ir Bronislavą sUlnckius. 
tauja. Beveik visur rasi smuk- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lių, o laikraščių pareina tik
tai keturi. 

Vilnius. "Vilniaus" prane
šimu, Vilniaus apygardos teis
mas teisė Mykolą Biržišką, 
laikraščio "Straž Litvy'' re
daktorių, už straipsnį apie sv. 
Kazimierą. Kaltinamąjį gynė 
T. Vroblevskis. Byla buvo na
grinėjama prie uždarytų durų. 
Teismo salėje iš kaltinamojo 
pusės buvo palikta tik trys ar
timiausieji žmonės. Kiti iš 

Ant galo prie atidarytų du
rų teismas paskelbė nutarimą, 
kuriuomi M. Biržiška tapo iš
teisintas. 

Laidotuvės bus pirmadieny j , liepos 
25 d.. 9 vai. ryte iš namų SI24 W. 
42nd St. į Nekalto Prasidėjimo ST. 
Panos Marijos bažnyčia, isten į Šv, 
Kazimiero kapines. 

Velionis priklausė prie ftv. CeciU^oa 
Giedorių Draugiją.. 

Kviečiame gimines, draugus Ex-ka
reivius ir pažįstamus dalyvauti liador 
tuvėse. 

Nuliūdę tėvai Antanas ir Ona, bro» 
lis Antanas ir seseris Ona tr Bronis* 
la va. . 
mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^ 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, liepos 21 
buvo tokia pagal Merchants Loan 
and Trust Co.: 

publikos visi buvo prašalinti, j Anglijos sterlingų svarui .. 358 
Byla buvo svarstoma 3 vai. j Praneijos šimtui rankų 7.73 

4.48 
1.30 
1.30 
.06 

Italijos Šimtui lirų 
Vokiečių šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 
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prenumerata tnokasi idkalno. Lai
tas skaitosi nuo nislrasymo dienos 
ae auo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese visada reikia prisiųsti Ir 
ataas adrssaa Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar expreae "Mo-
oey Order" arba įdedant pinigus I 
registruota laiške. 
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ANGLIJOS VARGAI, 
Anglijos vyriausybė savo ži

nyboje turi užjūry daug dide
lių dominijų ir posesijų, nes
kaitant Airijos. Tos visos do
minijos bendrai su Anglija su
daro Britanijos imperiją. 

Visos AngHjos dominijos 
gyvena savystoviai. Turi jos 
atskirus ministerių kabinetus 
ir parlamentus. Turi savas ar-
mijasJvaikurios dominijos pas
taraisiais laikais ima taisyties 
i r nuosavus karo laivus. 

Nors jos atskiriai veda savo 
naminius reikalus, bet apsau
gos klausimas yra bendras. 
Pasitaiko Anglijai ar kuriai 
dominijai pavojų, visos kitos 
eina pagelbon. 

Anglijai daugiausia yra 
vargo su jos Indija Azijoje. 
Indija nesiskaito dominija, 
bet posesija. Indijoje gyvena 
keli šimtai milionų gyventojų. 
Šalis turtinga. Bet gyventojai 
velka baisų skurdą. Tas skin
das paeina iš pačių žmonių 
nesusipratimo ir Anglijos vai 
dininkų nesąžiningumo. Ang
lijos vyriausybė tą šalį valdytį 
siunčia anglus valdininkus? 
Tie su Indijos gyventojais la 
bai žiauriai elgiasi, juos išnau 
doja. I r jei kartais gyventojai 
drįsta pakelti protestą, už tai 
jie žudomi. 

Senai Indijos gyventojai 
nori išsiliuosuoti iš to baisaus 
Anglijos jungo. Bet jiems nė
ra tinkamos progos. Jų suki
limai numalšinami kulkasvai-
džiais. 

Tečiau pastaraisiais laikais 
anglams Indijoje ima kilti pa
vojai. 

Jei tikėti Chicagos laikraš 
čio Herald-Examiner korės 
pondento Bertelli praneši
mams, turtingi Indijos gyven 
tojai sudarė didelį fondą. Tuo 
fondu bus remiami turkai jų 
kovoje su ta pačia Anglija. 
Prancija ir kitais priešais. Už 
tatai gi turkai paskui pagel
bės indams pasiliuosuoti ii 
anglų vergijos. 

• Sakoma, Anglijos slapti a-
gentai visomis priemonėmis 
mėgino, kad tas fondas netek
tų turkams nacionalistams. 
Bet nepavyko tas atlikti. 

Galimas daiktas, kad ko
respondentas paduoda teisin
gų žinių. Taipgi galimas daik
tas, kad netolimoj ateity In 
dija pasiliuosuos iš anglų 
priespaudos. Del to šiandie 
Anglija ir nori gyventi gra
žiuoju su Japonija. Nes pas
taroji, rasi, gelbėtų anglams 
Indijoje, kuomet ten prasidė
tų sukilimai. Gi Anglija tų 
sukilimų ten laukia. J i laukia 
net atkaklios revoliucijos. 

H . U , '"< 
DRA 

KELIONE l LIETUVĄ. 
• 

Berlynas, 17 Birž. 1921 m. 

Kad ir savo amžyje užtekti
nai keliavęs, visgi aš labai ne
mėgstu kelionės ir prieš išva
žiuosiant visuomet gaunu, 
taip vadinamą #" Reise Fie-
ber" — kelionės drugį, o jau 
šį kartą, besirengiant iš Romos 
tiesiog apsirgau iš nuovargio. 

Kitados turėdavau tarną, 
tamaitę-vėliau gyveno prie 
manęs mano sesuo, tai buvo 
bent kam padėti daiktus-susi
dėti. Nūnai likęs vienas, nuo 
" A M iki " Z " , turėjau patsai 
nusinešioti, susidėti viską, ir 
lai. nuo antro aukšto nuola
tos vaikščioti žemyn, kad ne
kliudžius darbuotis kitiems, 
gyvenantiems pas brolius. 

Gegužės 29, vakare apleidau 

siprausti, išgėrė va kavos ir 
šian-ten pasidairę sų&rįžova 
prie traukinio-tik jo jau išei
ta 7 ir 15 nunučiųi 

Visi mūsų daiktai, ką turė-
jova vagone su savim nubir-
bėjo. Ką dary t i ! Prisiėjo 
kreiptis į stoties, viršininką. 
Neturėjova nevienas užsirašęs 
vagono numerio. Gera dar, kad 
mūsų vagonas buvo vienintelis 
traukinyje, ką tiesiog iš Ro
mos ėjo Berlynan. Išaiškinus 
kame dalykas, viršininkas mu
šė telegramą į Regensburgą, 

•m 
? o o " suradęs liuosą kamba*}, 
tenai apsistojau,, >. 

I&imiegojęs, papietavęs, pa
vakariais išėjau pamatyti Ber
lyną, kurio jau 8 metai nebu
vau matęs. 
Ant rytojaus atsilankiau mū

sų Atstovybėje I Lietuvos At
stovybė Berlyne. Dievuliau 
mano, Tu brangus! Argi, va
žiuojant prieš 8-erius metus 
per Berlyną ir Romą galėjo 
man į galvą ateiti, ar bent 
sapne įsivaizdinti, kad grįž 
tant Tėvynėn, rasiu , čionai 
jau įsikūnijusį Maironio pra
našavimą, kad Lietuva Euro
poje "Vardą ir vietą ras . ' ' kad sulaikytų mūsų daiktus ' 

stotyje. Po poros valandų at-Į Nematęs dar. laisvos Tėvy-
sakyta, kad daiktai sulaikyti' aės ir išvydęs gražioj Berlyno 
ir lauks mūsų sekančiu trauki- ' gatvėje, ant puikių rūmų, iš-

fcaip fcokis slapukas, tapęs tat 
lenku, tai rusu, tai vokiečiu 
visur, vįsuese savo reikaluose, 
prįverstas buvo elgetauti, ties* 
damas ranką į pavergusius jį 
kaimynus. , 

Šiandien tieji laikai, kaip 
kad sako italai, yra jau %ti 
tempi passaį t i" (atgyventi lai
kai) ir te jie negrįžta nieka
dos, te mūsų įpėdiniai bus lai
mingesni, negu mes senesnieji, 
kaip kad aš lenkų baudžiavoje 
gimęs. 

(Bus daugiau) 

Penktadienis, l iepos į.% lSŽt 

Užeikite Į Mano Kampelį. 
Asilų Akademija. 

LIETUVOS MOKSLEIVIJA 
AMERIKOJE. 

Gyvenant svetimoje šalyje, 

niu, ka eina nakty. 
lietuvišku * ' Lietuvos 

• taip susitvarkyti. Likęs, kaip 
Romą, atidavęs bagažan d ido - j v e

: pirmiausia t ekoman šiaip 
ką valisą, kame sudėti buvo 
mano reikalingiausi daiktai 
popieros, ir drapanos. Davę 

Teturint visą dieną prieš s a - i " ^ t " v l ° ^ " ,.par*fu 

I Atstovybe, nežinau kas man 

apžiūrėti bagažą Italų kama
roje ir pridėti atsakančias 
pliombas, kad iki Eydkunų 
nekliudytų niekur, paleidau 
tiesiog į Berlyną, kur turėjo 
ateiti kartu su manimi. 

Savo nelaimei, paklaustas 
ant kiek norėčiau apdrausti 
aš tesiskaitydamas su išlaido
mis, paleidau neapdraustą, ko 
nūnai kaip tik prisieina gai
lėtis. 

Atsisveikinęs Romos stotyje 
su maloniai palydėjusiais ma
rle mūsų atstovais-kun. Nar-
jausku, p. Šauliu r jo sekre 
torium p. Mačiuliu, aš buvau 
patenkintas, radęs vagone, va
žiuojantį Berlynan p. Boką, 
Kauno gub. dvarponį, kitados 
tarnavusį Rusijos atstovybėje 
prie Vatikano. Gera, girdi, ke
liausiu ne patsai vienas. 
i t r a u k i n y s išėjo, VIJ dvylik-' 
tos naktyje. Iki Miunkoniu va-
Žiavova gerai. Atvykome tenai. 
31 gegužio rytmetyje. — Dvi 
nakti praleidę vagone, tikėjo
mės pasiekti Berlyną tą pat 
lieną vakare. Tik mūsų nelai-
nei, mano kelionės sėbras, pa-
dausęs konduktoriaus kaip il-
^ai stovės traukinys, suklydo 
icgerai supratęs,kad jo einama 
olyn ne "Sieben und funfzig?' 
(7:50 ), tik "sieben und' fun-
izehn" (7:15) kaip kad butą 
št i k rujų. 

Kad šiek tiek pramaukius 
sustingusias kojas, nuejova nu 

vagone sėdėjau pantofliuose, 
he apikaklės ir be skrybėlės, 
turėjau eiti miestan nusipirkti 
to viso. 

pasidarė. Sustojau kaip įžavė-
tas ir tik jaučiau, kad ašaros 
man pavynui, kaip žirniai, kri
ste krinta iš akių. Jaučiausi 
kaip iš ilgo-ilgo miego pabu-

kabą su Lietuvos Vytimi ir, pageidaujama persiimti tos ša-
ties dvasia, įpročiais, kalba. 
Ypač pageidaujama Ameriko
je. Kas gilinasi į Amerikos so
čiai į veikimą, tas supranta 
kaip sparčiai vykdoma natū
ralizacija. Natūralizacijos pun
ktuose reikalaujama atsižadėti 

Basčiausi tat Miunkeno gat- ^ ^ ^ i t i f c t t b 

dęs žmogus, ar tokia, ką no- ištikimybės savo gimtinei ša-

vėmis, tarsi kokis nuskurdęs 
vargšas-lazaronas, gera dar 
kad niekas manęs tenai nepa
žįsta, kad buvau ne vienas ir 
kad mano kelionės sėbro butą 
tvarkoje. Vaikščiojova abudu. 

Pakeliu užėjova į bažnyčią, 
kame mano sėbras, kad ir ne-
katalikas, atsiklaupęs meklėsi 
prieš Motinos Šv. Stovylą, kad 
jinai turėtų globoje mūsų 
daiktus. J o buvo likęs valizoje 
vekselis ant dvidešimts tūks
tančių markių, o mano keli 
tūkstančiai rusų popieros pi-
ulgU. ; 

Apsipirkę, susitvarką,. N 8 * 
pavaikščioję ir papietavę po 
dviejų nakčių nemigos, nuejo
va į viešbutį, kad šieš-tiek pra 
migus. Kaipo svečiai be vlįtfk-
tų, užmokėję iš anksto už* 
kambarį miego jo va iki 6# va
karo. Atsikėlę, patraukėva 
stotin, kad vėl nesuvėlavus ir 
pusiau naktyje pasiekę Re
gensburgą, radova tenai daik
tus. Visiko butą tvarkoje, net 
ir paliktieji mano valizoje, ru
sų pinigai nebuvo pajudyti. 
Tik lazdos neradau. 

Seredoje 1 birželio, prieš 
piet, pasiekėva Berlyną. At
sisveikinęs stotyje su kelionės 
sėbru, pasileidau miestan ieš
koti prieglaudos, ir vos trečia
me viešbutyje "Hotei am 

uvo apmiręs 
ir ką pravėręs alus jaučianti 
dar gyvas, tik nežino kas jam 
buvo pasidarę... (Vera dar kad 
buvau vienas, kad niekas ne-

liai. 
Amerikos mokykla (ypač 

pradinė ir aukštesnė) vykdina 
savais budais šį ištautėjimą. 
Ja i pavyksta užslopinti jauni-

atkreipė atydos į Šeną-žįlą žmo, mo širdyje savo tėvų šalies 
gii, ašarojantį Berlyno gatvė- meilę. Ja i pavyksta užakcen-
įe. Nežinau ką bučiau atsakęs: tuoti jaunose vaidentuvėse 
paklausiusiam manęs-fco Tam- šios liuosybės šalies įdealumą. 
sta verki!? ' jai pavyksta įkalti į jų pro-

Kiek pastovėjęs, pamąstęs, tus obalsį " k a s amerikoniška, 
paskambinau ir įėjau vidun, j tas tobula.' * 
(iražus, šviesia kilimu nukloti ' Pamatę nepaprastai gabų 
laipfai veda į pirmąjį Lietuvos svetimtautį (ę), nepaisant kad 
Atstovybės aukštą. Ruimo už 

Liberalams seilė driekiasi. 
Lietuviai liberalai neužbai

gė da raudos del Tautos Fon
do pinigų, kad negauna jų 
suskaityti, dabar pradėjo <rau 
doti del pinigų, renkamų kun. 
Kasčiuko, kuris renka narių 
šv. Kazimiero Draugijai Lie
tuvoje. Ta draugija i užsiima 
katalikiškų knygų leidimu. 

Liberalams seilė varva ma
tant, kad žmonės remia ka 
talikišką spaudą ir įstaigas, 
o nesiskubina su savo pinigais 
prie liberalų. 

Yra ko pavydėti. Ir kur jie 
nesiskubins niekinti davėjų įr 
rinkėjų. 

Kas kita dr. Alseika. Prieš 
jo rinkimus protesto liberalai 
nekejia. Nekels jie ir prieš ki 
tus panašius rinkėjus, nes tai 
liberalų reikalai. 

Tik vargas nabagėliams, 
kad į Alseikos fondą nelabai 
pinigai plaukia: Mat, liberalai 
net saviems reikalams ne
mėgsta savo kišenių pakrapš
tyti, o katalikų tokių kvailų, 
kurie jiems duotų, jau nedaug 
susiranda. 

Tai kur čia seilė nesidrieks. 

" Naujienų" redakcija yra 
viena iš pažangiausių pasauly
je. Sų jos gabumais niekas ne-
sulygins. J i turi pas save soci
alistų kunigų peryklą, lenkiš
kų markių siuvyklą, žydišką 
biznio stovyklą ir t. t. Kur 
čia visus Naujienų ir jų redak
toriaus Grigaičio stebuklingus 
gabumus, jd protelio prašmat
numus suskaitysi. Nė į jaučio 
odą jų visų nesurašysi. Bet 
dabar jis nužengė dar toliau 
Štaį ėmė ir atidarė " Asilų A-
kademiją". Jos programa pa
skelbta Naujienose liepos 20 
d. 

Džiaugkitės viso pasaulio a-
silai! Gavote didį "Mecena-
są". J a u jums daugiau vargo 
nebebus. 

Norėsite gauti " d a k t a r o " ti
tulą ir žymesnę vietą, tuojaus 
kreipkitės į "Naujienų*' re
daktorių Grigaitį, naujo sky
riaus, "Asilų Akademijos' ' di
rektorių ir kaip bematant gau
site diplomą. Skubėkite, nes 
galite pasivėluoti. Titnagas. 

vių Rymo Katalikų MoksleU riale "Lietuvos Varga i" telpa 
vių Susivienyjimas. • šioks išsireiškimas —"trūksta 

Sprendžiant iš vardo, ž i o s
: L '^uvai sumaniu, sažinnigų ir 

draugijos nariai yra lietuviai « " * » * * M. ° n e save my-
katalikai moksleiviai. Į jų tar- i ^ * m o « l " 
pa pakliūva tik einantieji aug-1 Z l n o m a k a d t l u k s t a ' i r 

štuosius mokslus. Jų į k a i t a . t r u k s P a k o 1 L i e tuvos liaudis 
suburia lietuvižkų inteligenti-! n e s l r a P i n s ^auklėti tokių 
j«, busimus lietuvių išeivijos! ™,omV- Tuo t a r P u 

• 

| 

* * 

ne-Tuo tarpu kiek 
ž- jis kilęs iš u t h e ignorant f o - ^ a d u s . j į skleidžia lietuvišką ' ™Pęstingumo, apsileidimo at-
)- reign element , , jie padės jam dviiį.ift i i p f l l v i n ninj™ipivn, + « r . l ž v l l S l u į J^oksleiviją visuome

nės pareigų! 
tektinai, kambariai šviesus, ge- reign element" jie padės jam dvasią lietuvių moksleivių tar 
roj tvarkoje, gerai apstatyti — atsiekti aukštesnius m o k s l u s , 1 ^ ' 

tuojau panxlo, kad tasai, ką ir visokiais budais pavilios jį 
samdė ir steigė, furėjo ir sko-'savo tarpan. 
nį ir supratimą, ko Atstovy 
bei reikia. 

>. * it". 

• 

Jaunikaitis, mergaitė ras 
darni tiek užuojautos pas sve-

Kas li»k 'AtslovyDės'urėtlų/tiintaučius, ir tokį »flegmatiS-
tai pradėjus nuo p. Gailiaus, ką, tiesiog šaltą, abejingą nu-
atstovo, ir p-lės Lapinaitės, vi- sistatymą savo tautiečių tar
si gerbiamieji urėdai, kaip vy- [ pe, greit persikeičia iš Juozo 
rai taip ir panelės labai švel- Smetonos į "Joseph Smi th" 
nųs ir mandagus, tarsi tik lau- iš Marijonos Barkaitės, į 
kia, kad atėjusiam, konošvel- <4Mary Burke" . Kas įspėtų 
niausią patarnavus. Valio* tat kad jie lietuviai! Niekas, 
mūsiškiai. >. Dešimt metų atgal, išauklėtų 

Jr malonu ir miela ir jau- lietuvių tarpe tautos i š s ižadė- l^ moksleivija slegiama neda-
tiesi žmogus . l iuobs Europos jimo liga pradėjo nepaprastai ^Miaus, skurdo. Iki šiol ji ne-
pilietis, o senesnis, kaip kad plėtotis. Galais, negalais šį pa- M ° . užuojautos visuomenes 
aš, matai kaip ant delno, jog raližuojantį smūgį reikėjo kaip f m W e - $ *£** f l k f Pa" 
dingo tieji laikai, kuomet pri-.nors išgydyti. Tamsi Lietuvos > i s t i jok,į dalykų stovį Mii-
verstinai u ž m i š y t a s lietuvis, Ateitis, jei iškeliavę vaikeliai ** P a c ^ t a u t m i a i r e i k a l a i t o 

visų užmirštas, visur pajuokia- 'jos išsižadės. Užtat-gi 1911 m. . 8 a u i a s l* 
mas, gėdinosi savo vardo ir tapo įkurta Amerikoje, Lietu-' " D r a u g o " liepos 9-tą edito-

Šįmet sukanka tos organi 
zacijos dešimties metų jubilė-
jus. Skelbiama kad Mokslei
vių Susivienijimas mėginsiąs 
surinkti du tūkstančių dole
rių ($2,000.00) savo sumany
mams vykdinti. Prašosi vi
suomenės užuojautos. 

Du tūkstančių dolerių! Ką-
gi tas reiškia? Reiškia me
džiagišką priemonę vykdinti 
didelius darbus. Iki šiol niu-

Paklausykime mūsų moks
leivių atsišaukimo. Paskatin
kime juos. J ie neprašo dešimt 
tūkstančių. Ne, tik du tūkstan
čiu. Du tūkstančiu dolerių pa
dės L. R. K. M. Susivienv-

0 

mui duoti stipendijų neturtin
giems, bet gabiems lietuviams. 
Du tūkstančiu dolerių padės 
jiems sudaryti nors pradžią 
savo reikalingos organo 
"Moksleivis" išlaidoms. Jei 
nieko kito, ta maža suma pri
duos jiem inicijativos, daugiau 
tvirtybės, daugiau drąsos, dau
giau pasitikėjimo. Mūsų ta 
auka padės išauklėti "suma
nius, sąžiningus, tėvynę my
linčius" ' lietuvius piliečius 
Atsiliepkime į jų prašymą. 

Margarėta. 
•**• fm 

Vr» «£*-i5. •--*.•* 

ATSTOVAS1 RALYS 
Draugo 

/š FRANCU KALBOS SUU5TUVINO 
NEMUNAS 

Romanas. 
JUODSNUKIS. 

Mes perdaug pasitikime te
orijoms, ir permažai atsižvel
giame į žmones —-B. Disraeli. 

Kiekvienas turi dvįejopą iš
auklėjimą — tą kurį gavo nuo 
kitų ir tą kurį pats įsigijo. 

—(zibboną 

a 

(Tęsinys). 
— Taip, aš tamistą pažįstu. Juodsnukis, mano rinkimų, agen

tas. Bet kr. demokratai man prikaišiojo, kad ta'mista neteisin
gai rinkimų metu elgiaisi, o net įtarinėja žmogžudystės darbe. 

— Bet atsilygink, tamista, atsilygink. 
— Ir ko-gi norit 
— Apgink mane. 
— Ar jau vėl nusikaltai!. 
— Ne, bet aš manau prasikalsiąs. 
— Ar atėjai pasijuokti iš manęs. 
— Visai ne. 
— Žinok, kad aš neapsiimu ginti nesamų bylų; juoba, 

advokatas gerbiąs savo vardą neduoda patarimų busimiems 
prasikaltimams. 

— Bet čia mažas dalykėlis, atšovė Juodsnukįs. Aš noriu 
mve pasmerkti tik trims kalėjimo mėnesiams. 

— Nori save pasmerkti! 
— Taigi. Aš esu biauriausio šmeižto auką. J ie % nori kad 

AŠ nustočiau savo draugų įsitikėjimo, o aš noriu.... 
— Kaip tave šmeižia, perkirto Ralys. 
— O, kad tai mane vadintų vagių, o net ir žmogžudžiu, 

prisipažino Juodsnukįs, man nesvarbu. Pagarbos žodžiai man 
visuomet atrodė kvailybė. Bet tie šmeižtai gyvai užgauna ma
no asmenybę. Aš skundžiamas kaipo šnipas, provokatorius, 
galop žandaras. 

— Ir tas tamistai ir tamistos draugų įsitikėjimui kenkia. 
Aš pradedu suprasti, pasakė Jurgis Ralys. 

— Tamista supranti kad vienintelė iš tos negarbės išeitis 
ir norint atgauti prastotą įsitikėjiiną, reikia žiauriai pasi 
priešinti policijai ir tris mėnesus kalėjimo pavėsyje pasilsėti. 
T a i g i a š n o r i u ž i n o t i k a i p t o l i a š g a l i u v y k i n t i s a v o s u m a n y 
mų kad ta bausmė mane ištiktų, ir tuo tikslu aš pas tamis-
tą atėjau pasiteirauti . 

— Aš negaliu, atsakė advokatas, duoti tamistai patarimo. 
— Delko? . 
— Nes aš prasižengsiu savo profesijos pareigoms ir sau. 
— Žodlžiai! 
— Kaip, žodžiai! Bet tamista norį save neva pasmerkti ir 

tuo būdu atgriebti savo opiniją pas piktadarių gaują prie ku
rios priklausai. , 

— Va kaip! 
— Ar manai kad aš manau tamistai padėti! Gana gerus 

žmones išnaudoti T 
Jurgis Ralys taip įtūžo, kad vos negriebė jo už apikaklės 

ir neišmetė pro duris. 
Juodsnukis kurs išskaitė jo mintis, pasirįžo nusileisti. 

Jis pradėjo švelniu balsu: 
— Nepyk gerb. atstove. Suprantama kad vienas išlošė, o 

kitas pralošė, ^e t tamista socialistas. Ar bus teisybė jeigu 
kapitalistai miršta dėlei skilvio nevirškinamo, o aš iš bado? 

— Tas dar neįgalioja tamistą vogti. Antra vertus tamis
ta esi iš tarpo tų kurie netik kėsinasi ant svetimo turto, bet 
ir ant gyvybės. 

— Bet-gi aš teisėtai ginu proletaro teises, ginčijosi Juod
snukis. 

I r kuomet advokatas patraukė pečiais, Juodsnukis kal
bėjo: — Galop, tamista atstove, leisk man pasakyti kad aš nieko I saugos ir laimės kelio. 

nesuprantu. Tamista nedrįsti duoti patarimo. Aš pasižadu 
paslaptį išlaikysiąs, o ir mano naitda paslapties saugojimo 
reikalauja. 

— Čia nėra kalbos nei apie baimę nei apie kompromitaciją 
Aš negaliu savo sąžinei nusidėti. 

Š i u o k a r t J u o d s n u k i s t r u k o j u o k a i s . 
— Tamista juokies j sušuko supykęs advokatas. 
— Taip, aš juokiuos.. O tamista taipat turėtum juoktis 

su manim jeigu būtumei nuoseklus. Aš visas tamistos pra
kalbas girdėjau rinkinių metu. Aš joms pašėlusiai plojau. Ne
buvo sakinio kuriame nebūtumei pasakęs: "Nei Dievo nei po
no". I r tamista plačiai tą sakinį aiškinai; išvedei kad nėra 
skirtumo tarp bloga ir gera ir kad nauda yra vyriausias rei
kalų vedėjas, galutinai tamista kaipo politikas ir advokatas 
norėdamas paturėti savąjį interesą, turi atsakyti į mano pa
klausimą. 

— Aš tamistai neleidžiu daryti panašių išvadų iš savo 
kalbos, skaudžia širdimi atsiliepė Jurgis l Neturi teisės. Aš 
niekuomet nesakiau kad žmogus neturi sąžinės,' kad jis ne
privalo jokiais doriniais įstatymais valdyti savo palinkimų, 
grobti svetimą turtą, kėsintis ant kito gyvybės. 

-i— Tamista to nesakei? Gi aš sakau, ir aš esu labiau nuo
seklus ir atviras negu patsai. Va ir.viskas. 

Įsikarščiavęs jis pakilo nuo kėdės, mosuodamas rankomis 
ir išdidžiai pakeltu balsu stojo Jurgio priekin, kurs ųubaięs 
ir beveik vaitojąs susirūpino. 

— Aš sakau, tęsė Juodsnukis, kad žmogus netikįs nei į 
Dievą nei į velnią neprivalo dorinių įstatymų paisyti. 

Jeigu tamista darai savo taisyklėms išimčių, tai a«ben'J 
dėlto, kad nėši pakliuvęs skurdau, ir kad nėši bado turėjęs, ir 
kad Jutų perteklius palyginus su tavuoju nedurė tamistai į 
akis ir kad kito žmogaus gyvybė nestojo skersai paties a*p-

(Daugiau bus). 
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Pasilenkęs vaikštinėju 
Pagal savo būdą, 
Nežinau, ar gausiu piauti, 
Bėriu žemėn grūdą. 

Gal aš vieton gausaus vaisiaus 
Iš dirvos derlingos, 
Susilauksiu dagių, usnių, 
Žolės nenaudingos? 

Kas blogiau dar : gal tik glėbi 
Erškėčių, pilynų — 
Už šį darbą Visagalis 
Man pavest ketina? 

—0—0—0--
Taeiaus aš vis vaikštinėju 
Pagal savo būdą, 
Prakaituodanis su tikvba 
Bėriu žemėn grūda. 

—0—0—6— 
Kas tai žino! gal pakilęs 
Koks audros užimąs 
Nupus sėklą—ar prigirdys 
Vandens užplūdimas? 

—0-0—0— 
Gal ir saulė vasaropi — 
Keik tikėties daug ką — 
Kaitriai šviesdama, sukepins 
Mano visą lanką ? 

__o_ol-o- -
Bet gi aš vis vaikštinėju 
Pagal saro būdą, 
Prakaituodanis, su tikyba 
Bėriu žemėn grūdą. 

_0—0—O- -
Ir aš sėju ir neklausiu, 
Kas iš to gal būti? 
Ar turėsiu gerą ugi. 
Ar tiktai menkutį' 

— 0 — 0 - 0 -
Aš negailiu savo darbo, 
Anei savo truso, 
Anksti sėju, kaip sučiauška 
Paukštužėliai mūsų. 

— 0 ^ 0 - 0 - - -
Anie čiulba, ulba, gieda 
Su gilia tikyba. 
Jog jų, girdžia Visagalis 
Giesmelę ankstybą... 

—O—O—O— 
Geras Dieve! matai norus, 
Matai dvasios būdą! 
Tavo tarnas —su tikyba 
Bėriu žemėn grūdą!... 

M. Dagilėlis 

PRAKTIKA TAI NE TEO
RIJA. 

Socialistai su savo teorijo
mis darbininkams siųlo ideale 
karaliją ant žemės. Siųlo jie 
darbininkams trumpas darbo 
valandas, augštą užmokesnj ir 
visas pasaulio linksmybes. 
Žada jiems tokią laimingą a-
teitį, apie kokią nelengva ir 
išgalvoti. 

Bet kuomet socialistams pri
sieina nors vieną menką da
lį tos teorijos pakeisti x>rak-
lika, tuomet atatinka dalgis 
akmeni. Pasirodo, kad kas 

4. 

kita yra svajoti, gi kas ki
ta tas svajones praktikon vy
kinti. 

• 

Nereikia toli ieškoti priro
dymų, šiandie Rusijos liki
mas kiekvienam veria į akis, 
kas yra socialistų teorija, gi 
kas yra iš tos teorijos pra
ktika. 

Socialistai bolševikai galvo
jo, kad kuomet jie nužudysią 
carą su visa jo šeimyna, visus 
rusus turčius, didikus ir valdi
ninkus, tai tuo patini atliksią 
didelį darbą ir pasitarnausią 
proletariatui. Pačius darbi
ninkus padarysią laimingais. 

Šiandie matome, kiek daug 
yra laimingas tas Rusijos 
proletariatas. Be abejonės, lai 
me džiaugiasi autokratas Le
ninas su visa eile savo. ko
misarų. Bet proletariatą spau 
džia baisi vergija. .Ačių soci
alistams bolševikams, šiandie 
Rusija palikusi jau ir be duo
nos. 

Tai-gi kas kita yra socia
listų gražus pažadėjimai, gi 
kas kita tų pažadėjimų įgy-jjįems labai nepatiko. Vysku-
vendinimas. Kas kita yra te- p a įskundė popiežiui. Bet nie 

KRIKŠČIONIU UmmiįZ?*22?j£Z 
KĮI INTERNACIONALAS, 

(Tąsa) * 

Daug karštų kalbų, girda
mas darbo žmones, pasakė vy
skupas Kettleris, bet svar
biausioji jojo kalba, tai toji, 
kurią jis pasakė atėjusiems j 
jį darbininkų atstovams 1869 
m. liepos 25 dieną.' 

Toj kallioj jisai plačiai iš
dėstė darbininkams, ko jie tu
ri reikalauti iš valdžios ir ka
pitalistų. Paskiau, kai Vokie
tijoj susikūrė visa partija, 
darbo Centru vadinama, šitie 
vyskupo Kettlerio reikalavi
mai darbo žmonių naudai bu
vo ginami Seime. 

Tiktai dėkui tiems katali
kams atstovams Vokietijos 
Seime, bejit šiek tiek padaryta 
Vokietijos darbininkams gy
venimui palengvinti. 

Trumpai šitie reikalavimai 
tokie: 1) Algos padidinimas, 
kad jos užtektų visiems jo ir 
jojo šeimynos reikalams. 2) 
Sumažinirgas darbo valandų. 
3) Paskyrimas šventos dienos 
poilsiui. 4) Jaunų vaikų dar
bo uždraudimas, nes tėvas tu
ri gauti tiek algos, kad nei 
žmonai, nei vaikams nereikėtų 
dirbti fabrike kol jie neuž
augs. 5) Motinų darbo uždrau
dimas. 6) Mergaičių darbo ap
saugojimas. 7) Pilna laisvė 
dėtis į draugijas savo reika
lams ginti. 

Žinoma kad šitoks vyskupo 
kišimasis į fabrikantų dalykus 

IŠ N0RTH SIDĖS 

orija ir kas kita praktika. 
Tr galima aiškiai sakyti, 

kad tas, kuris socialistų pa
žadėjimus ir dailius jų nupa-

jko nepešę Ryme, stojo į kovą 
su juo. Tik ir vyskupas kas
kart daugiau draugų jojo min
tims rado katalikuose; tuo bu-

sakojimus priima kaipo gry- du pradėjo augti ir klestėti 
vyskupo pradėtasai darbas. 

Šiandien Vokietijoj turim 
na pinigą, yra akliausias ir 
nelaimingiausias žmogus. 

kų draugijų, kuriose yra arti 
miliono narių; kurios milio-
nais markių yra išleidusios 
darbo žmonėms šelpdamos ir 
jųjų reikalus Vokiečių Seime 
gindamos. 

Vyskupui Ketteleriui Vokie
tijoj veikti pradėjus, Pranci-
joj ėmėsi to paties darbo ka
talikas de Mun. 

J is suspietė daug mokytų 
katalikų, steigė šimtais darbi
ninkų kuopų, leido laikraštį 
"Association catholique, , ' ku
riame gynė darbo žmonių rei
kalus. 

Tuo pačiu metu Austrijoj 
sukėlė iš snaudulio visuomenę 
garsus katalikas Vogelsangas, 
Šveicarijoj prof. Decurtins'as, 
paskiau kunigas Beckas. 

Šitų vyrų darbų atbalsiai 
pasiekė Ispaniją, Italiją, Bel
giją ir kitas šalis. Katalikai 
darbavosi smarkiai, taip jog 
prieš karą-visame pasauly bu
vo tūkstančiai krikščioniškų 
darbininkų draugijų. Štai ke
li pavyzdžiai. Krikščionių 
darbininkų draugijų, 

Vokietijoj 2,500 
Austrijoj 650 
Ispanijoj 555 
Šveicarijoj 125 

Šitam darbui taip smarkiai 
augant katalikai jautė, kad 
reikia kaip norint visų tautų 
krikščioniškas draugijas su
vienyti į vieną didžiulę sąjun
gą. Katalikai ir šiaip kiti ti
kintieji krikščionys stengėsi 
susivieniję didesnės galės t-u 
rėt ; tąjį susivienijimą vadina
ma krikščioniškuoju demokra
tiškuoju internacionalu. Dar
bas tas nemažas ir nelengvas, 
tat ir atlikti jis vienu žygiu 
katalikams nepavyko. 

(Bus daugiaus) 

RŪPESNĖLIAI, 
Ginasi Nuo Išnaudojimo. 

Amerikos Darbo Federacija 
yra pagaminusi visus reika
lingus pienus suorganizuoti į 
unijas plieno dirbtuvių dar
bininkus. Tų darbininkų men 
ka dalis }vra organizuotų. To
dėl jie labai išnaudojami il
gomis darbo valandomis ir 
mažomis užmokesnimis. 

Mokesčių Mažinimas. 

Kaušas valstijos ukėse šį
met darbininkams, aplamai i-
mant, per mėnesį mokama 40 
dol. kiekvienam. Be to, veltui 
duodamas užlaikymas, taigi 
valgis ir guolis. Reiškia, vie
na trečia dalimi mažiau mo
kama, kaip perniai. 

Izraelitai rubsiwvių paver
gėjai. 

Nuo pat rubsiuviiį unijos 
susitvėrimo gyvuoja ir lietu
vių lokalas. 

Labai nemalonu pažymėti, 
kad lietuvių lokalas ir visi lie
tuviai rubsiuviai bjauriai iz
raelitų niekinami, išnaudoja
mi. Lietuviai rubsiuviai nie
kur negali pasirodyti, Ties tuoj 
statomi ant didžiausios ja-
juokos. 

" Š a p o s e " lietuviai turi blo
giausias vietas, kuomet izra 
elitai užima geriausias. Dėlto 
taip kad izraelitai yra unijos 
viršininkais, nuo. mažiausio i-
ki didžiausio. 

Beje, yra vienas "biznio" 
agentas lietuvis, bet jis turi 
šokti pagal ^zraelitišką muzi
ką, kitaip senai tos vietos ne
turėtų. 

Lokalas. 

Lokalas jau nuo senai ve-
dakovą, kad pasiliuosavus iš 
po izraelitų jungo, bet iki šiol 
dar vis nepasiliuosavo, nes 
lokele turime gaivalų, kurie 
kūnu ir dūšia parsidavę žy
dams. 

Pereitą mėnesį Anglijoje! ' Sakysime, nesenai lokalas 
nedirbo 8 nuošimčiai organi ' turėjo susirinkimą. "Jo in t 

PROTESTAS. 

Amerikos Darbo Federacir 
jos prezidentas Gompers lan
kėsi Baltuose Namuose Wa-
sbingtone. j i s įdavė preziden
tui Hardingui protestą prieš 
partraukimą į Hawaii kinų 

[darbininkų. 

Sumažėjo deimantų indus
trija Amsterdame, Olandijoj. 
7,000 darbininkų neturi darbo. 

zuotų amatninkų. 

Valstybės vertė pareina nuo 
asmenų vertybės jos sąstatan 
įeinančių. —Milh 

Japonijoje kiekvienas dar
bininkas turi prisegtą prie 
kepurės ženklą. Ant to ženk
lo pažymėta darbininko darbo 
rūšis ir samdytojo pavardė. 

boardo" delegatai pranešė, 
kad "boardą" taipgi užvieš
patavo izraelitai, kad nutari
mai naudingi izraelitams pri
imami be balsavimo, priešin
ai — atmetimui. 

Lietuvių lokalo įnešimai 
reikalaują suvaldyti izraelitų 

ČeJco-Slovdkijoj audeklų in- bjaurius darbus, išjuokiami ir 
dustrijoje'šįmet darbininkams atmetami. Žodžiu, lietuviai 
mokama dukart didesnė už- rubsiuviai yra niekinami, par-
mokesnis, kaip kad pernai bu- duodami į bosų vergiją užtai, 

kad lietuviai šitą uniją šutvė 
rė ir savo brolių krauju at
pirko (atsiminkite brolį La-
zinką ir Nagrecką, kurie pade 
jo savo galvas ir ilsis Šv. Ka 
zimiero kapinėse*). Dabar iz-
raelitiški vadovai ir vėl nori 
mus pajungti, parduoti. 

Broliai rubsiuviai, padary
kime galą izraelitą vadova
vimui, valdykimės patys, o 
nereikės mums jiems vergau
t i Umjistas. 

(Joncord, X. H. — Tautinės 
sargybos armijai duotas įsa
kymas ginti Franklino darž., 
vių ir vaisių fabriko streiko 
laužytojus. 

"Katalikų Darbininkų Kole-.. 
g i j a " bus įsteigta Anglijoje" 
atminčiai kun. Charles Plater, 
S. J . Katalikiškoji hierarchija t 

tą planą užtvirtino. Jį vykdin* 
Katalikų Socialinė Gildą, ku
rioj kun. Plafer žymiai daly
vaudavo. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

KL — Ar gali užtekti de- * 
šimties dolerių į savaitę kad -
aprėdžius tris asmenis: sav»> 
ir du vaikelius! Našlė. 

Ats. — Beveik, jeigu tie-į 
pinigai bus pavartoti išimtinai-I 
rūbams ir jei motina pati juos 
kiek galima pasisiūdins. 

vo mokama. 

Mjeste Brainerde prasidėjo 
Minnesota valstijos Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavi
mas. Dalyvauja apie 400 dele
gatų. 

Chieago. Nuo rugp. 1. 
dienos "Amer i can Railway 
Express Company" numuš 6 
centus valandai savo darbi
ninkams. 

KL — Mirus 12 metų mer^ 
gaitei ar ilgai reikia gedulioč 
rūbus (želabą) nešioti ir kada* -» 
galima skambinti ant piano. 

Nuliūdusi. 

Ats. — Tokis gedėjimas, su~-
lyg etiketos reikalavimų, tę- . 
siasi šešis mėnesius; po šešių 
mėnesių galima skambinti ant\ 
piano. 

KL — Dažnai man sako: A-. 
ne, eik į kitčeną skrubyt ir~ 
iahgug klynyt, nes yra durti 
ni. Pas mus Lietuvoje taip : 
nekalba. Kaimietė. 

Ats. — Amerikos lietuviai la- • 
bai darko savo gimtąją kal
bą įmaišydami angių kalboj 
Godžią. Pasirūpink tamista 
jiems tą sakinį gražia lietuvių.' 
kalba pasakyti, o jie bus dė--* 
kingi savo mokytojai. 

Nedailu krapštynėti dantis mai, išvaizda pagražintų taip 

YS M A R G A S 
ASAULiS DAR MARGESNIS 

AB YRA KAS NAUJA 
PASAULYJE? 

' • 
Nieko naujo nėra pasauly

je šita patarlė nors papras
ta, nudėvėta, bet ji yra ir tei 
singa. Naujo nieko nėra, tik iš
radimai to kas buvo arba pa 
gerinimas surasto dalyko. 

Didžiojamės įstabiais musg 
dienų išradimais. I r yra iš ko 
stebėtis! 

jam butų tikra pagelba, jei 
tik mokėtų jas tinkamai pa 
raudoti. Susirūpinęs pradėjo 
galvoti kaip tas gamtos galės 
sunaudojus. Pradėjo gaminti 
įrankius savęs apsiginimui, 
Pradėjo gerinti visą savo lai
kiną padėtį. 

Kada žmogus pirmą kart pa
ėmęs rankon nulaužtą šaką 
gynėsi nuo plėšrų jų žvėrių 
tada jau išradimo gadynė 
prasidėjo. Beveik kiekvieno iš 
nūnai stebėtinų prasimanymų 

nuoliktame amžiuje žmonės 
vartojo laikrodžius panašim 
į mūsų. I r taip su kitais da 
lykais. 

prie stalo, juo labians nosies; 
nebent tai daryti užsidengus 
burną staltiesėle, ar bent ran
ka. 

Pavalgius i r atsistojus nuo 
stalo — palikti kėdę ant vie
tos. 

Vienu žodžiu stalo etiketą, 
mandagumas reikalauja, kad 
visi mūsų bevalgant judėji-
tės-rinkes iki Palatinos viršū
nės, v 

Žmogaus kuriamoji vaizduo-

: 

Mūsų gyvenimo buitis yra j pėdsakus galima susekti. 
labai pagerinta. Bet didžiuoda- ^ .. . -. . . . . 

v . v* T , . . . . Per ilgus amzms kiekvienos 
mies užmirštame kad visi tie , v . , . , 
.„ . ,., -v . kartos žmones gerino pradetą-
įsradimai vra tik išvystymai į.. .v ,. . . .v 

J jį išradimą, naujai išaugusią 
idėją. Šiandie, sakysime, turi-

ir patobulinimai senų įdėjų, 
sunaudojimai esamų gamtos 
jėgų. 

Išradimas yra žmogaus pro
to ypatybė. Ta ypatybė, kaip 
ir kitos, jau nuo Adomo lai
kų reiškiasi. 

Pirmieji žmonės turėjo apsi
ginti nuo žvėrių, turėjo apsi
saugoti nuo nelaimių. Krintąs 
medis gali jį sutriuškinti, upė 
nuskandinti. Gamtos jėgos 

me įvairiausios konstrukcijos 
laikrodžių. Gilioje senovėje 
žmonės be jų gyveno. Septin
tame amžiuje prieš Kristų iš
rado saulinį laikrodį. Jo užte
ko anų laikų žmonių reika
lams. Už kiek laiko pramanė 
smilčių laikrodį. Kiekvienas 
pagerinimas buvo žingsnis pir
myn prie išradimo puikių da 
bartinių laikrodžių. Jau vie-

Mat žmogus nepasitenkina t 6 y r a v i s u i S r a d i l I l u m o t i l i a 

vien jvykdinta idėja, pradėtais B e * a b e j o n ė s , pirmutinis kuris 
bandymais. J i s stengiasi to- i S w f t į ė s a v o m i n t j a p i e o r 
buhnti viską. Dėlto šiandie ir | a i y . b u y o ^ ^ ^ k a i p o 

turime visokių naudingų ii p U k a g s v a j o t o j a s . Šiandie 
gerinančių žmonių gyvenimą o r l a i v i a i s ž m o n ė s v i s u r l a M o . 
įtaisų. J j a 

Mokslo vyrai tyrinėdami, I r t a i p ? k a s v a k a r i š r o d e 

Romos iškasenas ant Palati- negalimu, šiandie galimu pasi-
nos, toj vietoj kur seniaus bu- r^0j 0 r y t j i s b u s paprastas, 
vo Ciesorių rūmai, nurodo kad n eįdomus dalykas, 
trys dideli elevatoriai buvo Į ^ ^ pripažinti kad visi 
vartojami rūmuose. Tais ele išradimai turi pradžią idėjose 
vatoriais, Romos imperatoriai 0 i d ė j o s y ^ t a į p s e n o s ? k a i p 

pasikeldavo nuo miesto aikš-
nedaužytų skruosto. Niekuo
met nereikia piltis gėrimo ant 
lėkštelės, kad ataušinus — nes 
ji yra tik tam, kad apsaugojus 
staltiesę. 

Pabaigus valgyt, vieną val
gį, reikia paguldyti peilį ir ša
kutę ant lėkštės. 

Patarnautojai prie stalo tu
ri visus valgius duot svečiams 
iš kairiosios pusės. 

žemą funkciją kurią mes esa
me panašus į gyvulius, tam 
tikros estetinės — dvasinės 
skonies į ją įmaišytų, suvaldy
tų mūsų gomurio palaidumą, 
pašalintų kiekvieną nemalonų 
įspūdį, kurio gali patyrti mū
sų svečiai ar savieji. 

Rūtelė. 

U, KADA IR KAIP 
VALGAI? 

Jau vasara. Sunku ryte at
sikelti. Kasdieniniai darbai 
kaip kalnai aukšti. Dirbtuvėse 
per daug ūžimo ir ofisai ne
pakenčiami. Butų daug links
miau praleisti laiką lauke sau
lės šviesoje. 

nus džiovos gemalų, kurie tik 
laukia progos tave parblokšti. 

Kodėl nepradedi šiandien 
šalinti nuovargio jausmą? 

Bandyk. 
..Ką valgyti? Valgyti užtek
tinai šviežių vaisių ir šviežių 
žalių daržovių. 

Nevartok vaistų viduriams 
paliuosuoti, blogas paprotis. 
Geriaus valgyk fygų, sviesti-
nių ir salotinių aliejų. 

Gerk nors šešis stiklus van
dens į dieną. 

Kada valgyti*! Valgyk tris 
sykius į dieną reguliariai — 
ne daugiaus. Prieš gulsiant 
nevalgyk, bet gerk šilto pieno 

PAVOJINGA KOKETERIJA, 

senai žmogus gyvena ant že
mės. Ašarėlė. 

AR MOKI VALGYTI? 
(Užbaiga) 

Visas uogas reikia valgyti 
šaukštuku. 

Geriant kavą ar arbatą, rei
kia išimti šaukštuką iš puode 

jei nori užmigti. 
Kaip valgyti? Palengva val

gyk ir gerai kramtyk maistą. 
Gali gerti vandens prie stalo, 

Kaip žmonės gydo nu i l s i - ' b e t nenuplauk maisto vande* 
mą? Daugelis iš jų skaito pa- j n i u # Panurgfc rūpesčius ir val-
tentuotų gyduolių garsinimus ^ y k s k ubotumą. Juokas i r 
ir persitikrina, jog jų kūnas draugiškumas atstoja visus 
reikalingas vaistų. Bet tos dirbtinius vaistus, padažus. 
"t ikros gyduolės" tik laikinai5 

Jaunos mergaitės mėgsta
mi ti gražesnės, negu jos ištik-
rųjų tokios yra. I r ko jos tuo
met nesuranda! 

Be visokių korsetų, dirželiu* 
kuriais jos kankina savo lieme
nėlius, trukdo normalų orga
nizmo augimą, visur madon į-
ėjo pudros vartojimas. Na if 
baltina jos savo grakščius 
veidelius, noseles, varsuoja 
savo lipšnias lupeles. 

Dr. Herbert Mefioddard, į 
žymus nosies specialistas no- • 
rėdamas apsaugoti mūsų leli-

jjas^ pastebi didelį pavojų kurs 

duoda kūnui gyvybės, bet ne 
stiprina kūno. 

Kuomet žmogus pailsta ne
turi jėgų atsispirti ligoms. 
Ypatingai džiovos gemalai 
pradeda veikti kuomet kūnas 
nudėvėtas. 

Dabar laikas pasaklausti sa 
vęs, ką kada ir kaip valgai! 
Vienas iš geriausių būdų stip-

lio~ ar stadinės," kad A r i a n t ' r i n t i ^ t a i ^ a l ė t i * 

KL — Kokius žaidimus žai
džia Lietuvos pavasarininkai 
ir kur juos butų galima ras
ti. Vytia. 

Ats. — Įvairių žaidimų tu
rime. Paprastai jie žaidžia vi. 
šokius " ra te l ius" . Tamista 
gali juos rasti Mato Grigonies 
knygelėje įvardintoje "Žaidi
mų Vainikas". Švyturio ben 
drovės leidinyje. 

gresia visoms pudruojančioms' 
savo nosyte panelėm*. 

Jo padarytoji statistika ro-. 
do, kad iš šimto 75 serga kau
linės sienelės sujaudinimu ku-. 
ri skiria nosį į dvi pusės. Tai 
yra toaletinės pudros gerada
rybė kuri įsisunkia į nosies 
vamzdelius. Pipiras. 

KL — Ar šaltu ar šiltu van
deniu geriaus veidą prausti! 

Skaistveidis. 

Ats. — Drungnas vanduo 
tinkamiausias. 

KL — Jau 17 mėnesių kaip 
mano tėvas mirė. Ar galiu aš* 
dėvėti šviesius drabužius! 

Ats. — Taip. 

\ 
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MOKSLEIVIAI SUJUDO 
DIRBTI. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

f 

i 

Detroit. BUdh. — Liepos 10 
d. A. L. R. K. Moksleivių Sus 
mo 6-ta kuopa laikė mėnesini 
susirinkimą kurį atidarė pirm. 
Gustaitė. J kuopa įstojo šeši 
nauji nariai. Maloniai priimti. 
• Rinkta nauja valdyba. Iš 
rinko: B. Daumantaitė-pirm.. 
Bukšaitė-rašt., Jaugutė-ižd. 
Naujoji valdyba pasižadėjo 
uoliai darbuotis " Dievui ir tė
vynei". 

Tuo laiku atsilankė gerb. 
svečiai: kun. M. Ambotas iš 
Hartford, Conn. ir kun. Pr. Vai 
tukaitis iš Cicero, 111. J ie kuo 
pai davė daug brangių, nau
dingų patarimų. 

Kuopa nutarė kiekviename 
antradienio vakare turėti iš-
guldinėjimą lietuvių kalbos 
gramatikos, kalbažinystės ir 
Liet. istorijos. Gramatiką mo
kys gerb. kun. F . Kemėšis J a m 
pagelbės V. Sodaitis, mokslei
vis Sv. Bedo kolegijos. Lie
tuvos istoriją išguldinės moks. 
M. Daumantas. Ketvirtadienio 
vakarais bus mokinama lite
ratūros del aukštesnį mokslą 
paėjusių moksleivių. Pa
mokos suskjės iš prakalbų, 
paskaitų, referatų ir t. t. 

Tapo nutarta apie ateinan
čio mėnesio pabaigą surengti 
vakarą, perstatyti veikalą 
MAukso dievaičiai". Režisie
riumi išrinko moks. Daumantą. 
Roles paėmė gabus vaidinto
jai. 

Kuopa išrinko V. Sodaitį h 
\L Daumantą atstovais į S. L. 
R. K. Moksleivių Am. X-jį sei
mą kuris įvyks Chicagoj, 
rugpj. 23 d. 

Detroit iečiai moksleiviai 
darbuotėje del Dievo ir tėvy
nės galės pralenkti visas ki
tas, kuopas. Matužis. 

DAR I š PAVASARININKŲ 
KONGRESO. 

SUNKU MOKSLĄ SIEKTI. 

WestviUe, UI. — Buvo čia 
kitados lietuviška mokykla. 
Joje mokino seserys — naza-
rietės. Jos rūpestingai mokė 
lietuvių kalbą. Ypatinga dėka 
už tai priguli seserims Tar-
silai ir Julitai. 

Bet ta mokykla sudegė. Mo 
kiniams prisėjo lankyti šve 
timtaučių mokyklas. Dabar 
gerb. klebonas su vargoninin
ku mokina lietuvių kalbos, 
rašliavos ir katekizmo. Jie 
dar palaiko lietuvystės dvasią 
priaugančioje gentkartėje. 

Užbaigusiems pradinę mo
kyklą bus sunku eiti aukštes
nį mokslą, nes nedarbas siau 
čia ir daugelio tėvai yra ne
turtingi. Kas nors. 

LIETUVIŲ VEIKIMAS 
SILPNĖJA. 

Hartford, Conn. — Čia I i* 
tuvių veikimas yra nusilpnė
jęs. J a u draugijos nė pikni
kų nerengia, nes nieko nepel
no. Tautos Fondo 33 skyrius 
vos gyvuoja. Mėnesinių duok
lių mažai tesuplaukia, bet vis 
plaukia. 

Priežastys neveiklumo yra 
v e* 

nedarbas ir veiklesnių draugi
jų narių važiavimas Lietuvon. 

Reporteris. 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4443 So. We8tern Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 Utį B. 

sų koresp. iš Lietuvoa) 

Laikas bėga greičiau negu 
kad Nemunu vanduo. Dar, ro
dos, visai nesenai dvigalvis 
rusų erelis, skaudžiai savo ge 
ležinuose naguose suspaudęs, 
laikė lietuvos laisvę, anot dai
niaus, neduodamas nei Žodžio, 
nei rašto. Viešpatavo žiema. 
Atvirai bevarant rusifikacijos 
d,arba, gema didžiausioje pas
lapty pavasarininkai su obal 
siu Dievas ir Tėvynė. Iš karto 
sumanymas tik vos keliato as 
menų, laikui .bėgant subręsta 
į tūkstantinę organizaciją. Ir 
šiandien tos organizacijos sky
riai, tarsi, gradiniu apjuosė 
visą Lietuvą. 

Štai prabėgo dešimties me
tų laikotarpis. Idant ateity 
dar pasekmingiau, labiau su
tartinai butų galima darbuo
tis, iš visų Lietuvos kampų, 23, 
24, 25 birželio suplaukia pa
vasarininkai Kaunan apvaikš
čioti dešimties metų sukaktu
vių Kongresą ir tarti tolymes-
nės darbuotės žodį. 

Kongresas prasidėjo pa 
maldomis Katedros bažnyčio
je. Po pamaldų visi Kongreso 
dalyviai, susirinko į Liaudies 
namus kame ir atsibuvo visų 
trijų dienų posėdžiai. Salėje 
priešakis ant uždangalos buvo 
prisegtas kryžius, kurio pa 
grindą puošė juodomis raidė
mis įsiūtas obalsis: Dievas ir 
Tėvynė. Kongresą tvarkė Dr. 
Bistras, Dr. Tamošaitis ir Jo
naitis. Pirmiausia ėjo pasvei
kinimai. Pasveikinimuos tiesė 
savo brolišką ranką: Amerikos 
Vyčiai ir A-kos darbininkai; 
Škotijos lietuviai ir Šveicari
jos * "Li tuauia" , Blaivybės 
d»ag»ja ir ateitininkai ir pa
galios nuo įvairių krikščioniš
kų frakcijų Seimo atstovai. 

Pažymėtinas Krikščionių 
Demokratų bloko, vardu Sei
mo atstovo M. Krupavičiaus 
pasveikinimas. Krupavičius 
trumpoje savo kalboje nupiešė 
Lietuvos padėtį, apsakė sun 
kėny bes, kokias reikia nešti 
čioniškais pagrintais etc. Pa
baigoj savo kalbos skatinte 
skatino pavasarininkus, kiek 
galint organizuotis ir bręsti i 
didžiulę organizaciją, paremtą 
obalsiu Dievas ir Tėvynė. "Ki
tokiais keliais einant, gerovės 
nebus. Pavasarininkai gali bu 
ti tvirta parama. Jeigu nebus 
užpakaly paramos, veltui eis 
visi Seimo išleisti įstatymai. 
Tik radus susiorganizavusius 
rėmėjus, Seimo darbai pasieks 
savo tikslo. Nes tik tikėjimas 
yra geriausias įstatymų sar
gas. Jo kalba delnų plojimu 
net kelis kartus buvo pertrauk 
ta. 

Paskiau ėjo Kongresui pri
taikintos paskaitos. Visose pa
skaitose, o jų buvo apie šešia-
tas, vadovaujanti mintis, obal
sis Dievas ir Tėvynė. Tas vei
kė į Kongreso dalyvius, ir iš 
veidų galima buvo išskaityti 
didis dvasios pakilimas dirbti. 
Prieita prie pranešimų iš vie
tų. Iš pranešimų pasirodė, kad 
taip umu laiku jau yra įsikū
rusių virš 200 kuopų su vir
šaus 20,000 ties tūkstančių na 
rių. Kongreso dienotvarkė bu
vo baigta įvairiais nutarimais 
ir pageidavimais, kurie turės 
žymę. rolę lošti sekančiame de
šimtmety. Ant galo pagiedoję 
tautinį himną išsiskirstė iš kul
kas buvo atvykęs. 

Pažvelgus šiandien į mūsų 
apygtovas, lieka vien tik džiau
gtis. Patys pavasarininkai įvai 

riais laikotarpiais jau yra tu
rėję Konferencijų, bet jos bu
vo atliekamos slaptai, kad 
nepajustų rusas, o vėliau vo-
kietys. O šiandien, po priedan
ga mūsų narsiosios kariuome
nės, laisvai sau susirinkę, tar
si vieną Seimą, tariasi, kas 
reikės veikti toliaus. Negre, 
sia kalėjimas, n^grumoja 
"naga ika" . Kaip linksma ir 
jauku. 

Tad gyvuok Lietuva, o mes 
tavo sunūs pavasarininkai, už
rašę giliai širdyse obalsį: Die 
vas ir Tėvynė, visuomet, išti
kus reikalui, mokėsime padau
ginti gynėjų eilės. 

J A . 
i-vn-2i. 

Mariampolė. 
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STRIKE 
CIGARETTE 

<š 3hts JhuA^^e<»^Jfjhcc^<^ 

Washingtonas, VII, 18 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užgyrė 
' 'Laisvės Paskolą' ' Amerikoje, 
išleiždamas tam tikrą įstaty
mą. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
SUV, VALSTYBĖSE 

PRANEŠIMAS. 

Auksinai Dar Pigus 
M M * 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

: 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

Washingtonas, VII, 18 d. 
(Liet. I n l Biuras) Neaiškumų 
išvengimui del Steigiamojo 
Seimo priimtos š. m. liepos m. 
9 dienos rezoliucijos, paduoda 
nie ją išt isai žodiss žodžiu: 
" Steigiamasis Seimas išklau
sęs Miiiisterių Kabineto pra
nešimus ir patardamas jo ve
damąja i užsieniu politikai, ei
na kitų dienos darbų tvarkos 
punktų svarstyt i ." 

Washi«#tonas, VII, 18 <fl. 
(Liet. Inf. Biuras) Užvakar 
atvyko Wasbingtonan Estoni-
jos respublikos Atstovas Su
vienytoms Valstybėms p. Kist 
uer buv. Estų prekybos ir pra
monės Ministeris. , 
1921-VIL19 4. 

Kaunas, VU, 16 d. (Elta) 
liepos m. 15 d. Užsienių Rei
kalų Ministeris d-ras Puryekis 
darė Ministerių Kabinete pra
nešimą apie trijų Miiiisterių 
konferenciją Rygoje. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad pabaltju-
rio valstybių sąjunga faktinai 
jau įsteigta. Sąjunga apima 
politine, ekonominę ir bendro 
gynimosi sritis. Platus sąjun
gos programas bus realizuoja 
mas, sudarant konvencijas to
se srityse. Jau yra pasirašyta 
visa eilė konvencijų politiniai 
juridinio turinio ir susisieki
mo. Ekonominės konvencijos 
rengiamos pasirašymui: 

Ateinančią savaitę bus tų 
trijų valstybiu-Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos Finansų, Pre 
kybos ir Pramonės Ministerhj 
konferencija Estonijos sosti
nėje Revelyje. Po to manoma 
šaukti Krašto Apsaugos Mi-
nisterių konferenciją. Už dvie
jų mėnesių yra numatyta Už
sienių Reikalų Miiiisterių kon
ferencija. 

Tokiuo būdu Pabaltjurio 
Valstybių Sąjunga bus "vykdo
ma pe-rijodinėmis ministeris 
konferencijomis. 
1921-VII-19 d. 
-

Kaunas, VU, 19 d. (Elta) 
Buvusia Amerikoje Lietuvos 
Atstovas p. Vileišis liepos m. 
16 d. sugrįžo Kaunan. 
1921-VII-19 d. 

Šiuomi pranešamą visuome
nės žiniai, kad visi Lietuvos 
Finansų Misijos Amerikoje na
riai yra Vyriausybės atšaukti. 
New Yorke yra palikta L. Fi
nansų Misijos raštinė su pas
kolos, pinigų siuntimo ir aukų 
skyriais. Atąakominguoju Fi
nansų Misijos reikalų vedėju 
ir Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos įgaliotiniu 
yra Valdžios paskirtas laikinai 
Ugi atvyks nauja Finansų Mi
siją, arba bus kitas Vyriausy
bės parėdymas, paskolos Sky
riaus Vedėjas d-ras Julius 
Bielskis. 

Todėl visais bonų pirkimo, 
kuponų mainymo ir kitais fi
nansiniais klausimais reikia 
kreiptis New Yorkan Finansų 
Misijos raštinėn šiuo adresu: 
"Representative of Lithuania, 
New York Office, 370 — 7-tb 
Ave., New York, N. Y . " 

Aukos Lietuvos Valstybės 
Iždui, Raudonajam Kryžiui, L. 
Gynimo Komitetui, Šiaulių Są
jungai ir kitiems Lietuvos rei
kalams, priimamos ten pat. 
1921 r v liepos 19 d. 

"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI. 
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BIZNIERIAI GARSINKITE? 
" D R A U G E . " 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

«— 

Tol. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezells 
47 l t SO. AMHLAJID A F U D I 

9*41 4 7 - t o . Gatvė* 
alanrtoai ano i ryto iki t 
Šaradomis nuo 4 Uf • vakar* 

TU. Raadolpb »8»l 
A. A.SLAKB 

ADVOKATAS 

- r — 2 

A8SOC1ATIO K BUDO. 
l t 80. La SaUe St, 

t ryto tkl I po platų I 
Panadėltala iki S vakarą 
Nedėllomls oflaaa uidarytaa 

sfc rts 

— t • » • » • — » • » • * • » • • • • • » • » • 

Tai. Caaal 367 Vak, Canal I l l t 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietelis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
l t IKI l t ryto; 1 Iki « 

po piat • iki • vakar* 

Dr. M* Shipnicki 
3107 So. Morgan Street f 

CHICAGO, ELLCIOIH 
Telefonas Tardą 5083 

Valandos: — 8 iki 11 II ryto: 
i po platų iki t vak. Nedalio
mis nuo S Iki 8 Tai. vakarą 

!( 

^«g3C^^t fSg^SK^PB^^| ra^ągag3=g^g*?=^ 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytoja., Chirurgas Ir 

—— = = Sfi 

p+»#e+t+e+ooo+ooo#+oooo+# 

I LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, modemiško laivo. 

\* RED STAR LINE 
ISplaukla kas savaite 

Pier 58-82 Norta River, New Tork 
(iothland) Tiesiai j Dansiga (Liepo 80 
Samland) Tiesiai j Danzigra (Rūgs. 1 

Tik 3-čia klesa 

Finland) New York (Liepos 28 
Zecland) i (Rugp. 6 
Kroonland) Antvverp'a (Rugp. 18 
Lauland) (Rugp. 20 

V AMERICAN LINE 
Moogolia) New York (Liepos 28 
Minnekahda į (Rugp. 11 
MaiK'hurta) Hamburg (Rugp. 25 
INTERNATIONAL MERCMANTILK 

MARINE CO„ 
116 laivų -*- 1,250,000 tonų, 

Chicago: F. C Rrown, West Pass. 
Agent. 14 North Dearborn St., 

Ayba prie vietinio agento. 
• 1 • • • • • • • • » • »• • • • ' • -

I 

Dr. P. P. ZALLYŠ 
Lietuvis Dantistas 

IOM1 80. Miehagan Ar 
IlOTllMMi UL 

raUORKMIt • ryte Iki 0 
rel. PnUsnaa &4S Sr SIMt 

««90daa$a«$a«so666«4«)«»«)^i 

SMB a. HaJsted St. Chk»ax>. 
Valandos: 10—12 II ryto 1—8 Ir 
t—8 vakare Ned. l t—1J i i ryto 

TeL Off. Humboldt 4830 
Ras. Humboldt 3398 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 K. Paulina St. 
Kamp. MJlwaukoe Ave. 

Chicago. 

—' Pražau nurodyti prie-
monę"kaip pašalinus jodos (jo
dinos dažų) dėmę ant šviesiai 
melsvų kelnių TepMoriua. 

Ats. — Nėra vaisto įodos 
dėmei pašalinti nuo varsuotų 
rūbų. 

10 M E T Ų ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& C (i 3331 SOUTH 

t/lFa HALSTEDST. 
Phone Yards 6854 

PINIGŲ SIUNTIMAI 
PASPORTAI, LAIVAKORTES 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius ddkumentus. Teisin
gas, greitas ir geras 

Č)JisQ v,aUado3: Nuo 8 tyto M 
9 vakaro. Pauedeiiais, Seredomis 
**• Pėtnyetomis ik* 6 vakaro. Ne-
dfliomU iki Z valaodai po pietų., 

. - I 

' DR. 6. M. GLASER 
PrakUkooJa 90 metni. 

Ofisas Siat ta . MatsTa tt. 
tt-co M M OMoaco, m. 

8PECIJALJSTAS 
MotaiiSkų. Vyriškų, taipgi akrą- Į 

niskų l%ų. 
OFISO VALANDOS: H M II ryt* 
iki I po platu^ nuo f lai I valan
da vakare, 
Nedėliomls nuo • U I po piac 

Telefonas Varas Mff 

a Dr. M. T. STR1K0L1S i 
8 Lietuvis Gydytojas tr Chiruiva.- I 
£ Peoplea Teatva Name I 

• 16 W. 47 tb 8tr. Tel. Boul l n«. t 
Valandos: S lkl 8 vak. Nedė) l t f 
kl 12 ryte. I 

• Re*. 2614 VV. 4Srd Street 
Nuo ryto iki piat | 

TeL McKlnley 262 | 

Ęuropean American Ronau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai i r tt. 
NOTARIJlftAS 

Beal Estate, Paskolos, Tasai laal 
Ir tt, 

802 W. 35th St., Kamp. HaJsted 84, 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 iki I kasdieną 
Vak.: Utar. K e t ir Sub. Iki 9 rak. 

Ned.: iki 2 po pietų. 

« " ' M 

DR. A. L YUŠKA 
1904 S. Habted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 16 ryto lkl t 
Gyvenimas: 

Tel 
2811 W. 

Prospect S4sl. 
» ! • ' • • » • » — • » » » • » » • • • » » » M » » M J Į 

• 
S 

» • • ^« 

Dr. L L MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas Ir Ohirorgaa 

Ofisas 10800 So. Mickigan Ava. 
Vai. 10 lkl 12 ryte: 2 Iki 4 po 

plet. 6:20 Iki 8:24 vakare 
ReaidencUs: 10523 Perry 

TeL Pullman 142 
H « * • » ' • * • • ' • ' * " • *— ^»» • • P " » 

i, • , i • i . 

Tel. Yards 4712 

K. KUDIRKA 

• • • 2 

Taisau siuvamas mašinas ir laik 
rodžius vakarais tr dienoms 
2037 South Emcrald Avenue 

Chicago, 111. 

i 
I 
i 
I 
I 
i 
8 
I 

1 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisai. D*dmi«wtvi 

29 Sonth La 8alle Btnm 
t u n h « i i > t » -

Telefonas Central 6890 

Vakarais 813 W 53rd » 
Telefonas: Yarda 4681 

I 
I 

! 
I 
I i 
l 
J 

S DR. CHARLES SEGAL \ 

g • * 

« — - • • mįį 

asc= 

?alefenas Boulevard 1199 

DR. C. KASPUTIS 
8281 Soutti 

andoe: 9—12 A. M. 
l—B; H-^t 9.HL 

3. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S. Mtchigan Ave. 

Roscland, 111. 

DR. S . NAIKELIS 
GYDYTOJAS n : GHTJUTHOAAI 

Oflaaa tr Gyvenamo vieta 
8262 South Halsted Street 

Ant vlrBaaa ttalverael State ktank 
Valandos nuo 16 ikf 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piet*; naa 7 lkl 9 

Nedėliomis nuo 14 lkl a 

S = 

I 

i 
3C/ 

Telefoaae Armitaca 9770 
MARYAN S. R0ZYCKJ 

MUZYBIOS DIREKTORIUS 
Plano, Teorijos ir 

Ava, 8094 N. W TS. i 

| Perkėlft aeavo ottaa po 

•4729 So. Ashland AveoueJ 
• Bpedjs Hutas g 
•DŽIOVŲ, MOTKRŲ fcr VYRŲ U G U | 
ivalandosnuo 10 iki 13 Išryto; u 
•2 Iki S po pietų; nuo 7 lkl I: 
Svakate Nedėliomia 14 kil l 
* Telefouae Dreael 1889 -1 

VALE 
COIiliKGEB 

[6205 a Halsted, 2407 W. 
1850 N. Wells SU 

187 Mokyklos Jumrt. ValstUoee. 
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpi-

Įmo, DesleTnins blsniui ir " * m ^ . 
rietoa duodamos dykai, Diplomai. 
lokslas lengvala atmirfcfįjimals 

^Klesos dienomis Ir vakarala Pa-
ftlkasauklt knyt?ėlsa. 
Tel Seeley 1441 « 

SARA PATEK, pirmininkė. 

aiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiuiiiiuayii 
B«a. 1189 Indepeadenoe BfvA 

Telef osias Vesi Bsoresi ĖH 

DR.A.A.R0TR, 
Rusas Gydytoja* ri 
Specialistas Moterfakn, Vyrlak*] 

Vafta tr visą csfeanUhn; hgą 
VALANDOS: lt>— n ryto 8—0 p» 

pietą, 7—* valą HedėMomla 10—12 A 
Ofisas 8884 So. Halsted S t , 

*• 
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RUGP-AUG. 
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 

"RAUGO' PIKNIKAS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

Q | " - • • • • » 

>" piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo prieteliu, kad jie susipažinę tarp sa
vęs sėkmingiau galėtų keltį katalikišką spaudą ir per jągeriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau 
žmonių protuose ir širdyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. "Draugo" Bendrovė. 

| » » » » . M M t » * H » « į « » * » l • » » » * » » • • • • • • • • ^ p • • *m wj» ĵp^m yi-p-ĮMi > , i » * t » « M t f i w » ) { 

NATIONAL 
DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 

{ » • • • . » • » » < » > W . » » « » » y . 
i 
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CICERO ILL. 
< < Du Antanai" meluoja. 

Naujienų'1 mini. 151, birž. 
30 d., 1921 m. tilpo daug me
lo. Melas buvo iš Cicero, bet 
be antgalvio. Po korespon
dente jo pasirašė nê va ''Du 
Antanai.'' 

"Du Antanai" matyt yra 
šėrininkai nežinomos bendro
vės. "Naujienose" minėtoji 
bendrovės užvardinta "Lietu
vių Liuosybės Namo Bendro
ve. » * 

Minimame "Naujienų" nu
mery "Du Antanai" aprašo 
šv. Antano parapijos susirin 
kirną, laikytą birž. 20 d. bažn. 
svetainėj. "Du Antanai" sa
ko, "šio (f) darbo priešinin
kai surengė neva protesto su
sirinkimą parapijos gerovei." 
Jie sako; "Vietoje svarstyti 
l>arapijos reikalus, daugiau
sia kalbėta apie L. L. N. B. 
darbą ir 8 tas j . " Čia /ejįkia 
suprasti t)argužio ** prakal
bą." Čia "Du Autanai" me
luoja. P-no Dargužio reikalas 
paimta užbaigus parapijos 
reikalus, 

"Du Antanai" sako: "Vis
li i gyrė, kiti peikė (reikia su
prast] 8tasio Dargužio pra
kalbas) ir niekaip negalėdami 
tarp savęs susitaikinti dėlto, 
kas prakalbose buvo kalbėta." 
Ginčijosi ir gyrė Dargužį (sy
kiu ir bendrovę, ir tą tik trys 
asmenys, kas liudija juos es
ant nunėtos, nežinomos bend
rovės šėrininkais). 

"Du Antanai" sako: "dau
giausiai neapykantos liejo tie, 
kurie prakalbose nebuvo ir ne
girdėjo kalbėtoji]." Argi del 
aiškumo negana liudijimo nors 
vieno parapijono girdėjusio 
minėtas ant bačkos prakal
bas? O juk pasirodė girdėja 
5 asmenys be pąrapijonu. šau
kusių šį parapijos susirinki-
Ir tai didi garbė parapijo
nams katalikams, kad jų tik 
tiek tebuvo bedievių prakal 
bose, rengiamo namo reikalev 

4'Du Antanai" sako: "Tuo 
tarpu pasirodė ir patsai kal
bėtojas (Dargužis). Pastebė
jęs jį vakaro vedėjas' patsai 
pakvietė jį (Dargužį) atkar
tot} savo kalbą." 

Vakaro susirinkimo vedėju 
buvo parapijos komiteto na-
rys p. J. Gribauskas. O Dar
gužį pasiteisinimui išaukė pa-
rapijonas p. A. Valančius. Čia 
nors nesvarbu, bet visgi aiš
ku, kad "Du Antanai" meluo^ 
ja. 

44Du Antanai" Bako: "Ga* 
l<»p klebonas, norėdamas nu
malšinti kai-kuriuos karštuo
lius"., ir tt. Ir čia "Du An
tanai" meluoja. Nebuvo ka. 
malšinti, nes du-trys karštuo
liai liedievių užtarytojai nieko 
nereiškia prieš pilną svetarnę 
žmonių. 

Aptiekorius Dargužis, tiesa, 
teisinosi, buk nevartojęs šmei 
žiančių žodžių ant mūsų gerb. 
klebono kun. H. J. Vaičiūno, 
nei nešmeižęs parap. moky 
Idos ir buk nežinojęs, kad jis 
buvo kviestas kalbėti ne visuo
menės, o tik kelių apgaudinė
tojų. Bet tas mums, katali
kams, nesvarbu. Mes, katali
kai parapijonys, suprantame 
sulig prakalbų vietos, kad p. 
Dargužis žinojo kam buvo 
kviestas kalbėti. 

"Du Antanai" sako: "susi
rinkime apšaukta komitetus 
melagiais." Kad 2-3 karštuo
liai ir šaukė melagiais, tai tas 
neliudija, kad penki suvirs ne
suprato bedievių prakalbų tu
rinio, o du-trys suprato. 

"Du Antanai" sako: "Nors 
kunigas ir bandė juos patei
sinti, svetainėje pasidarė di
delis neramumas iš priežasties 
neteisingų komitetų praneši
mų." Ir čia "Du Antanai" 
meluoja. Pateisinimų nerei
kėjo. Dalykas savaimi buvo 
aiškus. Neramumas buvo tik 
pas tris p. Dargužio užtarėjus. 
"Du Antanai" nori kunigo 
kaipo katalikų vado, vardą 
kuomi nors suteršti. Mes, 
mat, kunigas, tai visgi kuui-

Jei žmones sukurstys tiek, 
kad jo neklausys, tai tokie 
"Du Antanai" galės pelnyti 
pasekėjų. Bet eicieriečiai ne 
tokie tamsus. 

Antra, ne komitetų praneši-
nras, o parapijonys privertė 
komitetus pagreitinti susirin-

J. Soeila $19.49 
M. Rasbadauskienė . . , . 15.28 
A. Jesaitienė 15!22 
E. Žalkauskienė 15.08 
B. Rusa . . .• 12.60 
A. Laurinskaitė 12.08 
K. Šlusnaitė 10.30 
O. Protasienė 9.50 
J. Stirbaitė 8.18 
P. Rimkienė 6.45 
A. Navickaitė 5.32 
Iv. Vaitkienė 4.89 
O. Trekšalaitė 3.46 
O. Čekanauskienc 3.28 
P. Dautaraitė ,3.20 
K. Paleikaitė 2.53 
P. Marcinkaitė 2.00 
A. Marcinkaitė . . . * 38 

IŠVISO . . . . . . . . . . {p l -r.'.—"r 

Nepaprastų aukų 3.76 

"Du Antanai" sako: "Ku
nigas uždarė susirinkimą, su 
malda." Tiesa su malda su
sirinkimas uždarytas, ir tris 
kart Valio Cieeros katalikų 
jaunimui už pasirengimą į 
milžinišką darbą parapijos 
naudai! 

Melagis tėvas, melagiai ir 
vaikai. Koks "Naujienų" re
daktorius, tokie ir jo kores
pondentai. 

J . Šliogeris. 

I* TOWN 0¥ LAKE. 

IŠ labdarybės dirvos. 

Birželio 26 d. Labdaringos 
Są-gos 1-ina kuopa laikė pap 
rastą, susirinkimą šv. Kry
žiaus par. svetainėje. 

Kadangi oras buvo labai 
šiltas, tad ir susirinkimas buvo 
neskaitlingas. 

Iš kuopos veikimo bus verti 
pažymėjimo šie du dalykai :ko-
misijos nariai p. p. S. Šlusnys 
ir M. Kniukšta išdavė raportą 
iš Vainikų Dienos, kad visais 
Žvilgsniais puikiai nusisekė. 
Moterys ir mergaitės, kurios 
rinko aukas neatsižvelgdamos 
į dienos karutį yra šios: 

Sykiu $153.00 
Ačiū rinkėjoms ir aukoto

jams. 
Kuopos pirmininkas p. P. 

Veryga praaefo*. kad Sv. Anta
no dienos rinkliava mūsų baž 
nyčioje buvo dar pasekminges-
nė. Žemiau aukotojų vardai: 

Po $5.00: N. N., U. Puodžiu-
laitė, N. Sadauskis, D. Gudžiū
nas, V. Gečienė, A. Žutautas, 
K. Jenutąvičienė. 

Po $3.00: P. Birbilaitė, K. 
šlusnaitė. 

Po -2.00: J. Urigutis, A. Ra 
davičia, M. Šetkaitė, W. Pa-
vlaginskis, J. Paulius, T. Zaut 
ski, N. N., J. Siaudvitienė, S. 
Hlusnys, M. Bajorinaitė, A* 
Laurinskaitė, J, M. Stromski, 
J. Paulius. 

Po $1.00: J'. Gudavicz, W. 
Pi lipa vien, M. Duršienė, J. 
Ruzgys, A. Šedys, K. Vaitkie
nė, P. &atkus, D. Meškeinė, R. 
Valentinavičių, A. Jenkauskis. 
K. Ząsitis, O. Pevatušienė, J. 
Petdelis, J. Lesauskis, A. Bud-
vitis> G. Bendžiunas, S. Sre-
penskis, B. Navickas, J. No-
jneika, J. Šliogeris, J. Karde
lis, J. Urbas, P. Pužas, J. Še t 
kus, A. NoreikLeiiė, P. Ukockis, 
M.j Krauklis, J. Šlamąs, A. 
Šiaulienė, J. Stoncelis, 8. Ka*-
mauskis, S. Stulpinas, N. N., 
V. PuFŠa, A. Čekanauskienė P. 
Dagis, N. N 0 JI. Dambraus
kienė, Ąf. Paukštis, D. Klimas, 
j . Bulevas, U- Bulevienė, A. 
R.,. O. M. Vazniai, O. Randie-
nė, O. Kalvaitis, P. Sobutis, 
Aleks. Į&edys, P. Veryga, K. 
Malakauskis. J. Nikšas, A. 
VVilimas, N. K., M. Čepas, M. 
Yačaitė, A. Zolp, A. Zdanavi-
čia, P. Janikaitė, E. Dagienė, 
A. Rapnikas, B. Auškalnaitė., 
J. Stirbaitė, P. Galinauskis, A. 
Sayičienė, M. Nikšienė, S. 
Dainašauskiene, M. Sharkaitė, 
J. Lopšas> O. Rudminaitė, N. 
N., U. Venckienė, V. Sudaitė, 
S. Olberkįs, N. N., Sertiutai-
tė? A. Jokubauskaitė, E. Ka-
činaitė, M. Bastaitė, D. Nau
sėdaitė, P. DurŠas, V. Kataus 

kienė, R. Arnašaitė, J. Mer
kelis, V. Kasilauskis, J. Ker-
šanskas, G. Keršanskaitė, D. 
Lownik, P. Kasputaitė, K. U. 

įWičkus, M. Laurinskaitė, O. 
' Seržaitė, B. Toleikaitė, K. Pet-
delienė, J. Padroštis, A. Kač-
kienė, U. Panavienė, J. Ac-
zas, J. Waitkus, J. Stegebill, 
A. Wazogird, S. Stariešaus-
kienė, arba Stariešauskaitė, 
K. Petraitė, A. Budų, R. Ran-
dienė, P. Kindelaitė, O. Kas-
nau*ki*aė, M. Andrijauskiene; 
S. (iapževičia, J. Kantru^kis, 
P. Raduševičia, J. Mikaįtis, Fr 
Kateris, M. jg¥eikauskjs, J. 
Padva*skis, K, Kliokis, y. Pa 
navas, V. Daml>ranakis, P. 
Mekenas, Ą, šiksnena^, J, 
BartasevijSia, H. Ęa^anskis, U 
PetrosevijPz,"V. Galnaitė. 

Pp IJ.35: N. ^ J. Zarinui-
inenė ir M. N., n#pažyin#J0. 

V» m,: M. eane, S. »., #. 
Kudaba. 

Pažvelgus į šia didele skaįt 
line, imUnm fead mnsų apie 
linkės katalikai pilnai supran 
ta ir atjaučia tautos reikalus, 
nes visur ir visuomet, o ypa 
tingaį labdarybei parodo savo 
nepaprastą duosnumą. Ačiū 
visiems. 

Ąčiu taipgi mūsų gerb. dva-
šiškijai, klebonui, kun. A. 
Skrypkui, kun. A. Martinkui 
ir kun. J. Čmžauskui už gerą 
išaiškinimą bažnyčioje. Ištik-
vo, vienybe apsiginklavę viską 
pergalėsime. Tyla. 

IŠ NORTH SIDES. 

A. L. R. K. Moterų Są-gos 
4-ta kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą liepos 12 d.?,Šv. My
kolo mokyklos kambaryj. Ma 
žai narių teatsilankė. 

Raportą iš Moterų Są-gos 
Chicagos Apskričio * išdavė 
p-lė O. Paliuliutė. 

Kalbėta apie ateinantį Mot. 
Są-gos seimą Clevelandg, O. 
Sumanymai pavesti Chicagos 
apskričiui galutinam aptari
mui. Šio apskričio susirinki
mas bus liepos 25 d. Šios kuo
pos atstovės neužmirškite da
lyvauti. \ 

Ši -kuopa rengia šeimyninį 
išvažiavimą liepos 24 d. Jef-
ferson Parke. Visos lietuvės ir 
lietuvaitės dalyvaukite. Gajite 
užsiregistruoti pas p-lės M. 
Ambrozaičiutę ir O. R. Paliu
liutė. 

Susirinkiman atsilankė gerb. 
kun. P. Kaščiukas. Jis daug 
gražių minčių, mum išreiškė. 

Reikėtų kiekvienai lietuvei 
ir lietuvaitei priklausyti prie 
šios organizacijos ir visom 
benJ.raį dirbti del tautos, Baž
nyčios ir savo labo. 

Rast. 

= = = = = 

L. V. CHICAGOS APSKR. 
DOMEI! 

L. Vyčių Chi. Aps. susirin
kimas įvyks šeštadienio va
kare Š-ta vai. Visų Šv. parap. 
svet, 108 gat. ir Wabasli ave., 
Roseland. Susirinkimas svar
bus, todėl visos kuopos pri-
siųskite atstovus. Valdyba. 

PARDAVIMUI 
Naujas dviejų lubų mūrinis na

mas, dviem 5 ir 6 kambariu pa
gyvenimai*, gaftt apšildomas, ge
riausios mados įtaisymas. Namas 
vertas $13,000.00. Parduodama U* 
$11,500.00. Namas randas po num. 
5434 So. Sawyer Ave. 

PARDAVIMUI uanias dvįejn 
lubų muripis namas, <Ju pagyve
nimai, vienas 5 kitas 6 kambariu, 
maudynes, elektros šviesa ir visi 
kiti naujoviniai jtaisymai. Kaina 
$8,500; įmokėti $1,500.00, likusius 
kaip randa. 

HALSTEDINE BIZNIO 
v NUOgAVYBJfc 
DVIEJŲ LUBŲ mūrinis namas, 

elektros šviesa, aukštas, cementuo
tas mūrinis beizmentas, puikiausia 
ir geriausia vieta visokiam bizniui. 
Parduodama dviem tūkstančiais pi 
giau segu yra vertas. Namas yra 
prie 35 ir Hąlsted gatvių. 

PARDAVIMUI mūrinis 3 pagy
venimu namas, pagyvenimai po 4 
kambarius. Namas parduodama už 
$2500.00, įmokėti $500.00, likusius 
kaip randa. Namas prie So. Mor
gan gatvės. 

PARDAVIMUI dviejų lubų mū
rinis namas Brightop Parke, 2 pa
gyvenimai po 4 kambarius, mau
dynes, elektros šviesa ir kiti nau-
jovinai įtaisymai. Kaina $6700. 
Namas randasi prie 42-ros ir Ca-
Hfirnia Ave. 

BĮ J. KIRAS 
3331 So. Halsted St. Chicago. 
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PATEftKAU merginos patyrusio? 
pardavime valatkinjų prekių (dress 
ffoods) turi mokėt i Lietuviškai ir 
Lenkiškai riet* pastovi , mokest i s 

Izidoriaus Nausedo Krautuvę, 
4«05 So. Ashland Ave. N 

Telefonas Yards 1077 

ANT PARDAVIMO 
I i priežasties važiavimo Europon 

parduodu pigiai f irmą ir krautuvė 
su visais tavorais. Jeigu yra $4,000 
I metus. Tik tie tegul ats išaukia ku
rie m o k a skaityti ir rašyt rusiškai. 

Adresas: 

RUSSIAN EROTHICAIi BOOK CO. 
1757 IV. 47 St. Chicago, IU. 

(Antros lubos išpriešakio) 

Parsiduoda biziuavas namas geroj 
vietoj arti $v. Jurgio bažnyčios 8221 
Lime Str. a tneša randos i mėnesi 
$40.00 parsiduoda už $2,900.00 par
davimo priažasti patirsite pas savi
ninką.. 

M. MATULAUCKAS 
S356 S. Halsted St. Chicago. 

Parsiduoda automobil ius Briscoe 
5 pasažeriu v iskas kuogeriausiam 
padėjimu. Mašina kaštuoja $1,250. 
Aukauju už $350.00- Pardavimo 
priežastis vyro mirtis o a š pati ne
galiu važiuot. Norėdami įsigiti gera 
mašina pigiai kreipkite* tuojaus. Ad
resų: Norėdami matyti maš ina va
karais pašaukit pirma P h o n e Yards 
6079 

MRS. MISEVIČIENE 
:*540 S. Halsted St- Chicago, IU. 

U.VKGENAS. 
Ant pardavimo 2 lubų 4 pagyveni

mų po 4 kambarius namas apati
nės randos po $45. Tūrių važiuoti 
Europon. Kaina $3,500, Cash $1,300 
balancas mortgage. 

Savininkas 
1531 N. Irving Ave. art i Leavitt ir 

N o r t a Ayc. Užpakal ia is uaaias . 
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Ant pardavimo naujas mūrinis na
mas 5 kambarių šiltų vandenių Šildo
mos, elektra, guzas. Parsiduos už la
bai pigiai. Atsišaukite 

6831 S. Campbell Ave. 
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"Laiva" 
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"LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evaugelija ir jų paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atvaža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliaus ta "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. J tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metu 75c vienas num. 5̂  
Adresas 

"UUVJt / " 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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U . S . M A l L. S8K8R85 
Generallai Agentai Central*-* Ir Rytines Europos 

N O R T H GERMAN LLOYD, BKEMKN 
^ 13 Kew Yorko tiesiai į 

B R E M E N A — DANZIGA —- LIEPO^U 
TieviogiuiM Mi*it.i<>kim:>« į UKl»OJU per Danzig^. Tiesus persinuunvnius nuo 

ltii\o ant laivo 
l*OTOMAC UUKP. 10. Rujrs. 22 
PRINCBNS MATOIK,\ Rugp. 23. Spalio 3 
UIDSON Kujrp. 3» 

U N w Variui TIKS1AI J (UKRBOIRG—HHICMKN 
Greii'ir.nsi laiv-.i plaukianti po Amerikos Vėli ivn 

AMKUICA Liepos 26. Rugp. 27. Rugsėjo 28 
GKOItGK MAMII.Nt.lON Rugpjūčio 3. «ug»ėjo A 

K. W. KRMI'F. Uen. \Vestern l'nssenger Agentas 120 N. La Salle str. Chicago. 

_ J 

Dr. M. Stapuli 
NAPRAPATH/ 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
. OFISŲ VALANDOS: 

3347 E n u r n h l Ave. 720 W. 18-t« Gatvė 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 
Nuo 2 iki 8 vakare. 

fZ 

MONTREAL į 
HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU 

THIRD 
CLASS THIRD 

CLASS CANADALINE 
Tiktai vicna.s t iesus kel ias i Baltiko Portus 

S. i . POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 
Valgia labai geras. Puikus kambariai atsilsiui ir rūkymui. Yra 

daug kambarių dviem ypatom. 
Del platc&Miu miormaci jų Ir kainų at-»išaukite į 

%onųh Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Dearborn Si . Chicago. 
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BAILROAD TlCItET B R O K E R 
Kxkurcljinej tHcietai perkami, par

duodami ir mainomi. Kainos numa-» 
žintos. 

Lyons Lieensed Tiekei Ofrice 
814 S. Clark s t . Tol. HarriM.n 8078 

va 
S. D. LACHAWICZ 
LD3TUVY8 GRABORIT78 

P«t»raaaju l*14otar*M koplglatutUi. R«l 
k&i* moldila atiriiflrti. o 
batft* mig»n*dlBtt. 
3814 W. t l i d TU 

XtL Ojuaal l i t f 

Vilija Garage 
BAROENAS 

Naujų ir vartotų 

AUTOMOBILIŲ 

4642 So. Western Ave. Chicago. 
. Telefonas McKinley 4231 

6 
8 

Swedish American Line 
24 State Street New York, N. Y. 

Z2\ 

Greitas pasažerinis kel ias nuo Xe\v Yorko iki 
L I E P O J O S 

Laivai e ina tiesiM via G O T H E N B l ' R G O Švedijos iki LIEPOJOS, R Y 
GOS ir DANZIGO. Visą la ika kel iauja laivais i>er vandeni. 

& S. STOChHOLM Rugp. 20 
S. S. DROTTINGHOLM Rūgs . 3 

Trečios klesos laivakortės iki JUįepojos $145; iki Rygos $150; ir 
karės taksų £3» 3-eios kle3os keleiviai tūri kambarius del 2*i-9 a s 
meny, švedų vizos nereikia. 

Kreipkitės pas v ietos agentus del informacijų ir laivakortės 

file:///Vestern
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Lietuvių Prekybos Bendrove INKORPORUOTA 
GEGUŽIO 9,1919 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
GENEEALIS OFISAS AMERIKOJE (BOSTON, MASS.) 

mm* 

Pasinaudokite 
Gera Proga 

Siusk pinigus per Lietuvių Prekybos Ben

drove. Lietuvių Prekybos Bendrovė siunčia 

pigiausiu kursų pinigus j Lietuvę. Pinigai 
siunėiami per Lietuvių Prekybos Bendrovę 
greičiausia išmokami Lietuvoje. | 

i 

. — . 

G R V 
y;/~ anisems i 

Lietuvą 
t 

* 

Amerikos lietuviams, grįžtantiems Į Lietuvą, Lietuvą Pre

kybos Bendrovė parūpina pasus, išgauna uždarbių taksų pa

liudymus ir parduoda laivakortes geriausiomis linijomis. Pa

tarnavimas geras ir greitas. Kelionė saugi ir užtikrinta. Atsi-

krepkite į mus visais kelionės reikalais ir pilnai busite pa-

tenkinti. 

- » . 

N 

• • 

JONAS J. ROMANAS 
Lietuvių Prekybos B-vės Prezidentas 

I 
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS CUKRAUS DIRBYKLA LIETU
VOJE (PLANAS). PF.IE JOS STEIGIMO JAU PILNAI PRISIRENGUS 
MŪSŲ B VĖ. IŠ LIETUVOS VALDŽIOS REIKALINGI LEIDIMAI JAU 
GAUTA. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
TRAKTORIUS "FCRDSON" ARIA LIETUVOS ŽEMC. TAI GERIAU 
ŠIAS ĮRANKIS ŽEMĖS APDIRBIMUI LIETUVOJE. 

• • -

— ū 
VIENAS SERAS (7,00 

Pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Serų 
kiek gali ir kitiems patarkie pirkti. Pirk šian-
dien, nes Lietuvos pramonei ir prekybai kelti 
pinigai yra reikalingi tuojau. Viši pinigai įdė
ti j Lietuvra Prc>kyfcos Bendrove <varo svarbų 
darbą Lietuvoje. Nei vienas centas neina vė-
jais. Įvestnientns sfttigus, pelnas užtikrintas. 

GERIAUSIAS ĮVESTMENTAS. 
Kas perka Lifffcvių Prekybos Bendrovės 

šėrus, tas daro lab*i^iiinintingai, nes pinigai į j 
mūsų Bendrovę įdėti netik duoda gerų dividen
dų, bet Įtartu nžrikrjna Lietuvai ekonominę 
laisvę ir Lietuvos žmonėms gerbūvį. Lietuvių 
Prekybos BcndrovėiT darbai Lietuvoje yra ant 
tiek svarbus, pelningi ir naudingi, kad visiems 
Amerikos lietuviams, verta tuojau prie mu-ų 
Bendrovės prisidėti. 
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SAIKIAUSIA PINIGAMS- VIETA 
Lietuvių Prekybos Bendrovė įsteigė Kau

no LIETUVOS TARPTAUTINĮ BANKĄ, į ku
rį visi Amerikos, lietuviai gali geromis sąlygo 
mis savo pinigus padėtu Bankas užtvirtintas 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ir randasi Lietu
vos valdžios priežiūroje. Už pinigus padėtus 
ant pareikalavimo mokama 3 nuoš.; metams 
5 nuoš.; dviems metams ir daugiau 7 nuoš. 

• LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS 
OENTRALĖ KONTORA KAUNE, LIETUVOJE. 

Važiuojantiems | 
Ameriką 

Lietuvių Prekybos Bendrovė pagelbsti Amerikos lietuviams 

atitraukti savo gimines iš Lietuvos į Ameriką. Parūpina visus 

reikalingas kelionei dokumentus ir teisingai pataria kaip gali

ma gauti leidimus iš Lietuvos ir Amerikos valdžių į važia vi-

mui į Ameriką. 
• 

• 
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mjbxuvlŲ rroJcuikY£>Ufc> fittJMUitOvES 
ORLAIVAI VEŽA KELIAUNINKUS IS KARALIAUČIAUS Į KAUNĄ 
IR ATGAL. VEŽA 6 PASAŽIERIUS. KELIONĖ VISAI SAUGI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS TROKAI LENGVAI IR GREI 
TAI PERKELIA ŽMONĖS IŠ VIENO LIETUVOS MIESTO Į KITĄ. TO
KIŲ TROKŲ LIETUVOJE YRA JAU KELI DESĖTKAI. 

Lithuanian Sales Corporation 
414 Broadway, Boston 27, Nassa chusetts 

PUiPAfifi? ClfYRHiCi LITHUANIAN SALES CORP.. Į &JIICII ODAI CIAIi Ekonominė Lietuvos krašto laisve. Teisinga apyvarta h j U/M VCO RARRPC CVYDIIICi L I T H - SALES CORP., 
iUUa d M 3313 SO HALSTED ST. CHICAGO mUajĮ UDALOlAli kuodaugiaiisia pelno Liet. Prekybos B-vės šėrininkams. flILKCO-DAnnt O OM nlUOi 30o SaVoy Theatre Bldg 
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