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Anglija Palinkusi Taikon
su Bolševikais
Armisticija su Lenkais Pra
sidės Liepos 30
Bolševikai Reikalaus Lenkų
Pilno Nusiginklavimo
•
TALKININKAI APTARS
REIKALAUJA LENKŲ NU
BOLŠEVIKŲ PASIŲLYMĄ.
SIGINKLAVIMO.
\

Anglija palinkusi taikon su
su Rusija.

V

'-

Bolševikai nepasitiki talki
ninkais.

Londonas, liepos 27.
RyVienna, liepos 27. — Oia aptoj mieste Boulogne, Francu- Į turėta žinių, jog bolševikai suzijoje, Anglijos ministeris pir-! manę atsargiai apsieiti su lenmininkas Lloyd (leorge susieis į kais.
su Prancūzijos ministrui pir-1 Sakoma, pirm stosiant taiminiiiku
Millerandu
Jiedu j ^
farybosna bolševikai nuo
diskusuos Rusijos sovietu vai- j l^nUų pareikalausią pilno nusidžios pasiūlymą, kad talkinin- \ ginklavimo.
kai Londone susieitų taikos Bolševikai nuomoniauja, kad
konferencijon su Kusi ios at ! lenkai gali pasinaudoti laiku,
stovais.
patys pasitvarkyti ir dar su
Lloyd (Jeorge po konferenci- laukti talkininkų pagelbos ir
jos tą pačią dieną, sakoma, su- paskui pasipriešinti bolševiervž Londonan.
j kams.
Bolševikai sakosi tokio paPatvirtino s ovietų pasiūlymą.
| sipriešininio jie nebiją. Bet
Ministeris pirmininkas Llo jiems svarbu padaryti taika,
yd (leorge vakar kalbėjo par-1 N > s s o v i o t l J a r n i i j o s kur-kitur
lamente ir patvirtino žinią, re jk a |i n *r OS
k'ad sovietai prisiuntė taikos
'
pasiūlyme talkininkams.
BOLšEVIKAI PAGAMINO
Tad jis pranešė, Jog keliau LENKŲ PIKTADARYBIŲ
siąs Paryžiun ir tame klausi- j
SĄRAŠĄ.
me pasitarsiąs su Millerandu. ]
Paskui jis pareiškė: "Esu Visi faktai išsiuntinėta talki
pilnas vilties, kad su Rusija j
ninkams.
bus padaryta taika. To pageidauja visas pasaulis."
Londonas, liepos 27. — Rusi
j o s sovietų valdžios užrubežiTarybos bus atnaujintos.
niu reikalu komisaras TchitPagaliaus Lloyd Ceorge par clierin pasiuntė notų talkinin
lamente pranešė, kad kuomet kams ir Suv. Valstijoms. No
bolševikai sutinka clarvti ar- toje padėtas sąrašas įvairių
misticiją ir taiką su lenfcais, | lenkų piktadarybių, kokias tie
Anglijos vyriausybė ir vėl ga-! atliko okupuodami
Rusijos
H atnaujinti sutrukdytas pre-\ teritorijas ir paskui iš ten pakybos klausime tarybas su I sitraukdami.
Rusija.
Matyt, norima tą klausimą
Tame klausime tarybos pra pakelti busimoje taikos kon
sidės Londone, kaip veik su- ferencijoje. Norima faktais
išrodyti talkininkams bjaurius
grvž atstovas Krassin.
lenku darbus.
Gal bus pavartota prievarta.
Yra žinoma, kad Prancūzija
atkakliai priešinasi daryti tai
ką su sovietineRusija ir pripa
žinti jos valdžią. Prancūzijai
rupi atgauti nuo Rusijos seną
sias skolas.
Čia nuomoniaujama, jog Llo
yd George mėgins perkalbėti
ministerį pirmininką Millerandą pakeisti savo pažiūras ]
Rusiją ir bendrai su Anglija
tarties su sovietų valdžia.
Bet jei kartais tas nepagelbėtų, tuomet, sakoma, Lloyd
George pavartosiąs prievartą
ir būtinai atsieksiąs savo tik
slą. Nes ypač Anglijai yra
svarbus daiktas nors kartą
susitaikinti su bolševikais.
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CENZUS GAL SUMAŽINS
SKAITLIŲ ATSTOVŲ.
Washington, liepos 27. —*
Sulig cenzo, raštinės, kaikurios
valstijos gal neteks po du ir
vieno savo atstovų kongresam
Tas įvyks todėl, kad tų valsti
jų gyventojų skaitlius nepadi
dėjo sulyginant su kitų valsti
jų gyventojais. ,
Gali netekti po du atstevu
valstijos: Indiana, Iowa ir
Missonri. Po vieną Illinois,
Ktntueky, Maine, Marylana.
N'obraska, Vermont ir Virg'ah.
T

New York, liepos 27. —Gau
ta žinių, jog lenkai pačioj
PIRKITE KARĖS TAUPY Lenkijoj yra nužudę 34$ žy
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) dus.

ARMISTICIJA ĮVYKS PEN
KTADIENĮ.
i

LIETUVA RUSIJAI INDAVUSI ULTIMATUMĄ,

Lenkai kareiviai draugaujasi
su bolševikais.
TAIP BENT PRANEŠAMA
Paryžius, liepos 27..— Pran
cūzijos užrubežinių reikalų ofisas praneša, kad bolševikų
su lenkais armisticija ims vei
kti pradėjus liepos 30 d.
Lenkų ir bolševikų generolai
dar nesusiejo. Bet jie kaip
šiandie ar rytoj susieis pažymėton svieton aut vieškelio,
tarpe Brest-Litovsko ir Ba
ranovičių, kaip tai lenkai bu
vo pasiųhę.
Vakar bolševikų lakūnai len
kų linijose pamėtė pranešimų,
kur įvyks generolų susiejimas
ir kuomet prasidės armistici
jaPaskui lenkų lakūnai bolše
vikų linijose paskleidė atsa
kymą, kad lenkai su tuo sutinka.
Sustojo veikimas.
Visam karės fronte aptilę
anuotų baubimai ir kulkasvaidžių tratėjimai J Sustojęs vi
soks veikimas. Kareiviai ilsisi
apkasuose arba kitose apsau
gotose pozicijose.
Nežiūrint aštraus draudimo,
vietomis lenkų kareiviai ima
susieiti ir draugauti su bolše
vikų kareiviais.
Prieše tai lenkai oi'icierai
i masW»4*uofršt riaušių- • • priemo'
nių.

IŠ VARSA VOS.
VARSAVĄ, liepos 27. —
Lietuvos vyriausybe pasiuntė
Rusijos sovietų valdžiai ulti
matumą.
Lietuviai reikalauja, kad
sovietų valdžios kariuomenė
kuoveikiaus evakuotų šiandie
užimtas Lietuvos teritorijas.
IŠ LATVIJOS PRAŠALINA
MI SVETIMŠALIAI.
Parėdymą paskelbė premjeras
Ulmanis.
Berlynas, liepos 27. — Lat
vijos premjeras Ulmanis pas
kelbė parėdymą, kad visi sve
timšaliai apleistų tą šalį.
Parėdymai kažkodėl paskel
btas staiga ir jis palies dau
gelį svetimšalių, katrie nepa
sirengę apleisti šalį.
Latv'ją turės apleisti f r vo
kiečiai, kadangi ta šalis su
Vokietija dar nepadariusi ga
lutinos taikos.
Anot depešos iš Rygos, te
nai uostan įplaukę keli anglų
torpediniai laivai. .
NUSKENDO ITALŲ LAI
VAS SU JS ŽMONIŲ.

No. 177

KEMAL MOBILIZUOJA
VISUS VYRUS.

NELEIDŽIA ARKIVYSKU TAIKA AR KARĖ SU AN
Laukia pagelbos nuo bolševikų PUI KELIAUTI AIRIJON.
GLIJA.
Konstantinopolis, liepos 27.
Londonas, liepos 27. — An
—Gauta žinių, jog Mustaplia glijos ministeris pirmininkas
Kernai paša, turkų nacijonali Lloyd George parlamente pra
stų vadas, visoj Anatolijoj nešė, jog Anglijos vyriausybė
paskelbė mobilizaciją visų vy nusprendusi neleisti Airijon
rų ir visų turkų karės spėkų. atkeliauti Australijos Arkivy
^Nes pamatė, kad jam gali būti skupui Mannix del jo sakomų
gana bloga, kuomet graikai kalbų, priešingų Anglijai.
sistematiniai užima Trakiją ir
daugina savo spėkas pačioj
Mažojoj Azijoj.
Gi sultanas su savo vvriausybe pilnai atsidavęs talkinin
kų globon ir dar paragina jis
Mexico City, liepos 27. —
talkininkus kuoveikiaus su
varžyti Mustaplios Kernai pa Čia apturėta žinių, jog Meksi
šos veikimą. Nes, sako sulta kos plėšikų gaujų vadas Vinas, tas jo veikimas kenkia! 1 !* J a u e *as pasidavęs provizijonalės valdžios generolui
visai turkų tautai.
Kad taip, tad tarpe sultano Martinez, Cliibuabua valstijos
ir turkų nacijonali stų Jau ats;- kariuomenės vyriausiajam va
vėrė nepereinamoji prapultis. dui.
Talkininkai tuo tarpu stipriai
palaiko graikų veikimą ir ši
tie palengva visur, pažangiuoja.

PRANEŠAMA, V1LLA PA
SIDAVĘS,

Kernai pašos didžiausia vil
tis yra Rusijos bolševikuose.
Šitie baigia kare prieš lenkus
ir po padarymo armisticijos
gal pasiųsti spėkų turkams na
ci jonai istams.
Bolševikai turėjo daug ka
riuomenės Azerbeidjane. Bet
šiandie ten turi vos 18,000.
Kitį 82,000 perkalta lenkų
f jontan
* "*
Kaukazo bolševikų teritori
jas yra arĄeidę visi ameriko
nai, išėmus vieną Teleyfan iš
New Yorko. Tasai Kaukaze
pirkliauja.
Azerbeidjane totoriai vis dar
kelia sumišimus prieš bolševi
kus.

IR INDIANOJ PLEČIASI
ANGLEKASIįl STREIKAS.

Indianapolis. Ind., liepos 27.
—Ir šitos valstijos anglekasyklose ima plesties streikai. Va
kar nedirbta 100 kasyklose.
GRAIKAI NEPAĖMĖ
RIANOPOLIO.
.

—

AD

TOKS AIRIŲ ATSAKYMAS
t ANGLIJAI.
Taip rašo airių laikraštis.
Dublinas, Airija, liepos 28.
—Vietos airių laikraštis Freeman\s Journal padėjo atsa
kymą Anglijos ministeriui pir
mininkui Lloyd George į jo
andai Airijos darbininkų or
ganizacijų viršininkus pasaky
mą, jog airiai neprivalo tikėties respublikos. Nes Airija nekuomet nebusianti respublika.
Tuomet, be kitko, Lloyd Ge
orge buvo prasitaręs, jog An
glija su Airija kas miela va
landa gali susitaikinti. Tegu
tik airiai atsižada noro turėti
respubliką ir suvienytą Airi
ją. Be to gi susitaikymas ne
galimas.
Taika ar karė.
Paminėtas laikraštis rašo:
4
'Šiandie Anglijos parla
mente "nesiranda didelių kliū
čių susitaikinti su Airija. Ai
rija visuomet sutiks daryti
taiką, paremtą pilnu ir laisvu
airių tautos apsisprendimu su
vienu airių parlamentu, tik su
vienu parlamentu.
"Kitaipgi Airija pasirengu
si karėn, nežiūrint to, ar ta
karė tęstųsi penkerius metus,

Konstantinopolis, Ue P<M t K a£ r1lwmke< į pSimts

metlJ

a r grmf:

graikų kariuomenė dar ne mėtį.
paėmė Trakijos miesto Adria"Katras iš tų tinkamiausisf
MiUerand prieš bolševikus.
nopolio. Pranešama, jog del Tegu Anglijos kabinetas atsa
to miesto seka mūšiai. Civilė ko ir tai veikiai. , ,
M misteriui pirmininkui MilAdrianopolio valdžia žada pa
lerand vakar tuojaus buvo
Ministeriui pirmininkui.
siduoti graikams.
pranešta, jog Antglijos minis
Pačiam ministeriui pirmi
teris pirmininkas prielankus
SUDEGINAMA DAUG GY ninkui tas laikraštis sako:
padaryti taiką su sovietine
"Mes esaime su vilti ir ap
TALKININKŲ MISIJOS
VŲ ŽMONIŲ.
Rusija. Nes taip jis kalbėjęs
sukti taip dažnai, kad paga
VARŠAVOJE.
parlamente.
PADEREWSKI LONDONE. Japonai pakelia tą klausimą liaus nusprendėme daugiaus
Tad Millerand tuojaus
Varšava, liepos 27. — Pran
nepasiduoti vyliams ir sukty
parlamente.
iškalno pranešė ministeriui euzų ir anglų misijos, kuriosLondonas, liepos 27. Čia at
bėms. Nes norime ne minkšta
Lloyd George, jog Prancūzi na i nei na 9 .žmonas, ' atvyko
vyko lenkų atstovas FaderewsTokyo, liepos 28. — Japoni muilo ir pažadėjimų, bet tik
ja sutinka stoti taikos taryVaršavon. Ir tuojaus pradėjo ki. Su Anglijos valdininkais
joj pagoniniu papročiu daž rų darbų.
bosna su sovietine Rusija są
"Iconferuoti su lenkų vyriausy jis konferuoja Lenkijos likimo
niausia mirusių lavonai ne že
lygom: 1. Bolševikai turi pri
bės nariais.
klausime.
mėn laidojami, bet krematori- VIENU MILIJARDU SUMA
pažinti senas Rusijos Prancū
ŽINTOS SKOLOS.
jose deginami.
zijai skolas ir 2. Nereikalauti,
^
rime turėti antrojo Brest-Li
Sulig šalies įstatymo, čia
kad gen. Wrangel pasiduotų
Turima daugiau įplauką, kaip
bolševikams.
tovsko. Mes atsisakome betar- mirusius leidžiama deginti ar
išlaidų.
ba
laidoti
praėjus
24
valan
pinio rubežiaus su Vokietija,
— — — — —
Millerand sako, jog yra pa
doms
po
mirimo.
Tuo
būdu
Washington,
liepos 27. —
vojingas daiktas gen^ WranBet vietoje to mes norime tu
daug gyvų žmonių sudegina dalies pinigyno sekretorius
geliui patekti bolševikų ranrėti
teisių
vesti
laisvą
preky
PASKUI PREKYBA SU
ma arba žemėn palaidojama. Houston paskelbė, jog vyriaukosna. Nes jį gali nugalabinti
bą su Vokietija.
PASAULIU.
Tą klausimą japonų parla syl>ės įplaukos fiskaliniais me
bile bolševikas. Ir už taratsamente, pakėlė Dr. Matsushita. tais, pasibaigusiais birželio
Pirmoji sąlyga.
komybės, kaip visuomet, užsi Jie nieko nedaro i5 Varšavos.
Jis visus atstovus nustebino «>0, pasirodė pirmu kartu p*r
gintų Leninas su Trockiu.
"Pirmiausioji mūsų sąlyga pasakydamas apie negirdėtus
trejis metus didesnės už išlai
Berlynas, liepos 28. — (Ra taikoje pareikalauti ekonomi atsitikimus.
das.
GRAIKAI VAROSI PIRMYN šo angį. laikras, koresponden
nės laisvės ir komercijinių
Norima' pravesti įstatymas,
Praeitais fiskaliniais metais
TRAKIJOJ.
tas). — Nesant laikinai sovie santikių su vakarine Europa, kad numirėlių lavonai tik pra įplaukų perviršis už išlaidas
tinės Rusijos pasiuntiniui, te
ėjus 72 valandoms butų degi buvo $291,221,547. Tais metais
Ar tik nebus paimtos iurku- ko pasikalbėti su Bronsky-Wa- ypač su Vokietija.
nami arba laidojami. ,
atmokėta nacijonalių skolų
bulgarų spėkos.
"Mes turime prašalinti ir
rshawsky, naujai paskirtu Ru
Dr. Matsushita pasakė, jog $1,185,184,692.
prašalinsime
prancuzų-lenkų
sijos pasiuntiniu Austrijon.
jis pats buvęs liudininkas še
Su praeito birželio 30 d. na
pienus,
kad
Rusiją
ekonomi/Atėnai, liepos 27. — Jafar
Bronsky-Warshawsky apie
šiuose atsitikimuose
Kyoto cijonalių skolų pasiliko -2fir
Tayar spėkos, graikų išjudin taikos sąlygas su Lenkija taip niai atskirti nuo Vokietijos. krematorijoj, kuomet intarti
299,321,467.
tos iš miestelių kuone su paaiškino:
K
dan
! i , ! ! i ' T ! ! !" 8 i n e Š i ™* S I numirėliaTTstumtT'pečiun" pa
l*
mišime bėga nuo maršuojan
"Esu tikras, jog pirmieji abiem šalim yra gyva« daik keldavę šauksmą. Bet tuomet
čių pirmyn graikų koliumnų. pasitarimai pasekmėje duos tas.
Ypač Danzigo uostas
jau negalima anų išgelbėti.
Iš visų pusių turkų-bulgarų pageidautiną taiką. Kam rei mums yra svarbus tuo žvilg
Savo keliu įaponai gydyto
ginkluoti būriai atsimeta i ant kalingas didesnis kraujo pra. sniu.
jai tvirtina, jog Dr. Matstfshi- Svetimų viešpatijų pinigų ver
Kirk'Killisse. Graikai paėmė liejimas! Mes rusai neturime
t 0 pasakojimai tikras absur tė mainant nemažiau $25,000 lie
Lule Burgąs, pietrytuose nuo noro maršuoti "v*ar£avon, ka DEL MAKARONŲ ŽUVO 7
pos 26 d. buvo tokia sulig Merdas. '
Adrianopolio.
ŽMONĖS.
dangi mes nenorime lo&ti per
chants Loan & Trust Co.:
Graikai tikisi paimti nelai galėtojų rolės.
KONFISKUOTA DAUG DE Anglijos sterlingų svarui $3.80
'Rymas, lepos 28. — Italijos
svėn turkus-bulgąrus ir patį
GTINĖS.
Lietuvos 100 auksinų
2<60
Nori prekybos su Vokietija. miestelyj Randazzo aplinkiniai
Jafar-Tayar, kol tie pasisiekVokietijos 100 markių
2.50
sią Bulgarijos rubežius.
"Taikoje mes nieko daugiau valstiečiai pakėlė riaušes prieš
Toledo, Ohio, liepos 28. — Lenkijos 100 markių
.64
Kaip žinoma^ seniau Jafar nenorime atlikti, kaip tik už- miestelio valdyba del neteisin Federaliai agentai čia užėjo Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 95
padalinimo
makaronų, ir konfiskavo degtinę vertės Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 76
buvo paskelbęs, kad jis gyvas interesuoti abidvi šąli, kas a- go
Italijos už 1 dol.
18 1. 00
nepasiduosiąs graikams.
nom yra naudinga. Mes neno-" Riaušių metu žuvo 7 žmonės. $800,000.
Konstantinopolis, liepos 27.
— Juodose jurėse, arti Bos
foro pertakos, vienas italų
karės laivas užplaukė ant po
vandeninės minos ir nuskendo.
Su laivu žuvo vienas oficieras
ir 18 jurininkų.

BOLŠEVIKAMS PIRMIAU
SIA RUPI TAIKA.

PINIGU KURSAS,
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trečiadienis, liepos 28 1920
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pusių, lenkai pradėjo evakuo KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI.
ti Vilnių*. Alijantų konferenci
Išmok Geni Amatą* U*Maldos
už
dusiai.
joje mieste Spa (Belgijoje)
dtrfek $35 iki | 7 5 Savaitėj :
44
Prie valstybinio darbo no lenkų premjeras pra&ė pagelKlausimas.
Draugo'' No.
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
riai dėjosi ir dedasi Amerikos bos. Lietuvos reikalus koiife-' *$2. pasakyta, kad lapkričio
kalaujami.
Ge
lietuviai. Tat aiškiai paroflo rencijoje atstovauja Milašius. pašvęstas maldoms už dū
riausias amatas,
mes ifimokiname
dafbas kad ir esamųjų apie
11 liepos. Bolševikai iš vie šias. Žinau, kad ir 30 gegužio
f keletą,
savai
200 Lietuvos Laisves Paskolos nos pusės užima Dvinską, iš žmonės ant kapinių meldžiasi
čių,
prityrimas
duodamas mokistočių, kurios varo sunkų val kitos — Minską. Lietuviai-gi už numirusius. Bet Šv. Rašte
nenties. Vietos atdaros, Specijalis
stybinį darbą, neretai Be skir užima Kalkunus ir geležinkelį to nemačiau. Tai-gi meldžiu Kriaučystėa Skyrius, mokslas už
tumo partijinių krypsnių ir iki Drisviatų ežero. Persi k paaiškinti, kokioje* Švento Ra- ganėdina visus.
MASTER SCHOOL
net be tautos skirtumo, nes raustę į šią pusę Dauguvos ! š t o d a h > a r b a skyriuje yra
190 m. State Str.
Kampas
Liake str. ant 4tŲ lubų.
prie paskolos stočių kai-kur latviai laikosi Burugdene -— patarta melstis už numirusius.
yra prisidėję ir žydai, o kai- Skrusdelynės — Kapliavos
S. JudeiMs.
kur dedasi prie jos ir sulenkė linijoje.
Atsakymas, Yra klaidingų
jęs lietuvis, buvęs iki šiol len
12 v liepos. Lietuva pasirašė Šventojo Rašto leidinių, ku H
ku. Iš viso to išvada yra aiš
taikos sutartį Maskvoje su riuose kaikurios Šv. Rašto da
ki. Reikia sutverti Valstybinis
Rusijos sovietų valdžia. Lietu lys praleidžiamos, ypatingai
Gydytojai v Chirurgas
Amerikos Lietuvių Fondas,
vai pripažinta: Vilnius, Gardi Makabėjų knygos, Šv. Apreiš
Ofisas 4830 W. 13 Bt.
kurio lėšos butų vartojamos
nas, Lida, Ašmena, Brasiavas. kimai, Šv,, Jokūbo Jaiškas ir
fiamp. 49 Coart
vien valstybinei akcijai nuo
kiti.
Kas
turi
klaidingą
Šv.
Bes.
1999 W. 49 Averae
Lietuvos kariuomenė veja len
Telefonas
Cicero fCSt
Amerikos lietuvių vardo. Kai
kus į šiaurę nuo gelžkelio Kau Rašto leidinį, tas gali jame ne
Ofiso Cicero 41
po visuomenės organizacija, ji
i
IALRAME LIETUVIŠKAI
nas — Vievis — Vilnius ir, rasti stambių dalykų.
turėtų
būti
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Antroje Makabėjų knygoje
matomai, laikosi pieno užimti
nuo kurių nors partijų ir drau
visą geležinkelį Dvinskas--Vil 12 skyriuje yra šitie žodžiai:
ge ant tiek tampri ir savis&«"•"
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nius. Pietiniame bare Varėnos "Stipriausiasis vyras J u d a s
Telefonas
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9189
tovė,
kad
jos
negalėtų
link dar jokios akcijos nesima padaręs rinkliavą dvyliką tūk
paglemžti
esamoji
ar
to. Visoje Lenkijoje paskelbtas stančių drachmų sidabro pa
busimoji
Lietuvos
Atsto
karo stovis ir sutverta nacijo- siuntė Jerozolimon padaryti
DENTISTAS
vybė
Amerikoje.
Toksai
auką
už
numirėlių
nuodėmes
SSSl S. Batsted Str.
nalė krašto apsaugos taryba su
VALANDOS: 9—12 A. M.
valstybinis fondas turėtų daug
gerai
ir
dievotai
mintydamas
diktatoriškomis teisėmis.
1—5; 7—8 P. M. '
darbų, kurie tik vien jo im
apie atsikėlimą iš numirusių.
AlijantaJ >š Spa pasiute bol
ties galėtų būti atliekami, o
Nes jeigu nebūtų tikėjęs, kad
ševikams padaryti ginklų pa
kiti reikalai su žinia ir pilna
kelsis iš numirusių, kurie kri
liaubas ir suvažiuoti į konfe
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
me kontakte su Lietuvos At
to kovoje, tai butų išrodę be LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS
renciją Londone drauge su at
Palengvins visų aklų
stovybe Amerikoje, koksai ten
reikalinga ir tuščia melstis už
tempimą k a s y r a
stovais Lenkijos, Lietuvos, Lat
priežastimi
skaudė
žmogus nebūtų jos priešakyje.
numirėlius. I r kadangi minti
j i m o galvos, svsiguvijos, Kstonijos ir Finlandijos.
Ho. aptemimo, nerjo, kad geriausią turėjo pasi
Prie šio valstybinio fondo
votumą, skaudančius
užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
13. liepos. Lenkija pripažino dėję malonę tie, kurie maldin Irkateraktu,
nemiegi o; netikras akis lndedam,
turėtų prisidėti visi Ameriko
Daroma egzaminas lėkt ra parodantis ma
klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
je gyvenantieji Lietuvos pilie Lietuvos nepriklausomybę, nie gai (mirties) užmigimą priė žiausias
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius m o 
Valandos: nuo lt iki 8 vakaro. N s čiai. Dalis jo lėšų galėtų eiti ko neminėdama apie ribas. Pr» mė. Tai-gi šventa ir išganin kyklon.
dėllomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
Lietuvos Valstvbės iždo sus- nešama, kad Kaune lietuviai ga mirtis yra melstis už nu 1553 W. 47th S t ir Ashland A v.
tipriniinui, o kita įvairiems suseką naujų, platų lenkų suo mirusius, kad taptų liuosi nuo
Telefonas Drover 9MS.
kalbį
prieš
Lietuvos
valstybę,
nuodėmių"
(2
Mach.
12,
4,
3
Amerikos lietuvių valstybi
kompromituojantį Lenkijos vai —46).
niams reikalams.
F
džią, LietuvVs kariuomenė už
Laikinai prie Lietuvos At
Nuodėmėje yra du blogu
ima Malėtus, Inturkę, Dabinstovybės jau sudaryta yra lai
gius, Paberžę, Maišegalą (apie mu: kaltė ir kenksmingoji pa
kinoji komisija patiems šio
Keturiuose aktuose scenos
25 viorstus lig Vilniaus).P>olše sekmė. Atleidus kaltę galima
fondo įstatams paruošti.
veikalėlis.
vi kai užima Molodečną (už Lie neatleisti kenksmingosios pa
Žinoma, galutinai priims ir tuvos rubežių) ir Švenčionis sekmės, kol ji taps atitaisyta.
Parašė
patvirtins įstatus šio valstybi (Lietuvos ribose, — apie 70 Tat aiškiai matytis iš šitokio
Vystanti Šakelė
pavyzdžio.
Du
bernu
pavogė
nio fondo vietos atstovai*
viorstų nuo Vilniaus).
Kaina 15c.
nuo ūkininko po pūrą rugių ir
J. Vileišis,
Alijantų konferencijon atvy pragėrė. Paskui vienas beinąs
Veikalėlis
neperdidelis,
Lietuvos AtsfAvos Amerikoje.
ko Paderewskiš "maldauti pa- susiprato ir atsiprašė ūkinin
lengvas sulošti, gražaus ir
gelbos. Kalbinama Rumunija. ko. Tas dovanojo kaltę, bet sa
rimto turinio.
LIETUVOS MISIJOS IN
14 liepos. Lietuviai plačiu kė, kad rugių purp vertę ber
Norėdami gauti Adre
FORMACIJOS.
frontu susidūrė su bolševikais nas grąžintų. Kitas bernas
suokite:
į šiaurę nuo Vilniaus. Lietu nesusiprato
ir neatsiprašė.
Įvykiai Lietuvoje.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
viai pastūmė lenkus iš Vievio Ant pirmojo berno kaltės ne1800 W. 46th Str.
(45 viorstai nuo Vilniaus.
belikcs
bet
liko
reikalas
atly
Šiomis dienomis svarbus į- Kalbama apie bolševikų inėChicago. m .
ginti.
Ant
antrojo
berno
liko
vykiai
Lietuvoje
seka
viena.*
Bet panaSi praktika .jau yra
jinią V i l n i u n , b e t g i žinia d a r
ir reikalas atlyginti ūkininkui
buvusi ir pasirodė, jog kiek po kito žaibo greitumu. Lie nepatvirtinta).
už vogtus rugius ir kaitė.
viena partijinė grupe norMų pos mėsesyje išsivysčius Ru
15 liepos. Lietuvos kariuo
Tas skirtumas kaltės ir ati GERESNIS VALGIS UŽ MA
turėti kuodaugiaus intakos, o sų Sovietii ofensyvai šiauri
menė nusivarė lenkus iki Leit- taisymo reikalas yra visose
ŽESNĘ KAINĄ.
tuo tarpu dažnai vienai ar ki» niame lenkų — bolševikų fron
varavo (17 viorstų lig VH' nuodėmėse, nors nevis ida jis
tai grupei pritrūksta lėšti, kad te, lenkai atsiunčia Lietuvon
4
niaus) ir uiėiųė Nemenčiną taip aiškiai matyti, kaip mi
* Geras valgis, be didesnių
išparodžius savo įtakingumą. (Kaunan) delegaciją,kviesda
'(15 viorstų lig Vilniaus) Aut nėtame jjjavyzdlįe
kainų" yra tikslas Raudonojo
Reikia drąsiai eiti pirmyn mi lietuvius talkon prieš bol
vieškelio Maišegalą — Vilnius
Sunkiai nusikaltęs žmogus Kryžiaus valgio kurso, kuris
ir įvesti permainos, kurių pa ševikus, siūlydami už tai ple
nuginkluota visa lenkų briga turi gauti kaltės do;af. »jimą duotas moterims Raudonojo
tsai gyvenimas būtinai reik:- biscitą Vilniaus ir Gardino
da. Ijenkų ginki, jiegos aplei prieš mirštam. Šiaip jis pa Kryžiaus, centre, 418 West 29
lauja. Esamieji fondai tevei Lietuvai, neišsižadėdami bet
džia Vilnių ir susimeta Leitkia, teplėtojasi ir toliau. Nė gi nudėvėtos unijos idėjos. varavo apielinkėje, spirdamos tenka į pragarą, ir nei kokios St., New Yorke.
viena politinė grupė neišsiža Lietuvos valdžia* stovėdama prieš lietuvius. Tuo tarpu bol maldos iš ten neišgelbės. Bet
Nesakome, jog visiškai ne
dės ir negali išsižadėti savo j - krašto reikalų sargyboje, ai ševikai, matomai,iš Švenčionių gavęs kaltės atleidimą prieš reikės mokėti mėsininkui ir
takos Lietuvos politiniame ir metė lenkų viliugingus pasių- pusės ineina pietų laike Vil mirsiant, žmogus dar dažnai] kepėjui, bet mokėjimas neturi
visuomenės gyvenime. Bet lė lymus ir, vietoje sutarčių su niun, nesutikdami pasiprieši- nusineša į aną pasaulį antrąją but didelis.
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nuodėmės dalį būtent reikalą
šos valstybinei akcijai nuo vai lenkais, pasirašė Maskvoje tai Pimo.
Aš padarau pyragėlius na
atitaisyti blogąją
nuodėmės mie, bet vartoju net tris kiau
do Amerikos lietuvių yra būti ką su Rusų Sovietais. To rei
Varįavos
lenkai
pareiškė,
pasekmę. GyVųjy maldos, au šinius", sako dvidešimts trijų
nai reikalingos. J a s reikia su kalavo realus Lietuvos krašto
rasti, kad pačių Amerikos lie reikalai. Sutraukoje šių die kad jie, girdi, Vilnių lietu kos ir gerieji darbai gali pa metų senumo šeimininkė, skai
viams "užleidžia".
lengvinti mirusiems atitaisyti tydama receptf ant rašomosos
tuvių valstybinis darbas kiek nų įvykiai, laikui bėgant, vys16 liepos.. Lietuvos kariuo tą antrąją nuodėmės pasekmę.
pasiirtų pirmyn. Pinigai rei tesi sekančias: »
lentelės virtuvėj." 4< Raudonasis
menė įveikė lenkus Leitvarave. Paliuosavimą nuo jos Antroji
kalingi yra agitacijai ir pre
Kryžiaus mokins kaip padary
10 liepos. Ijenkų kariuomenė Užstojusius kelią į Vilnių, nu
sai, ir šiaip mūsų reikalams pradėjo trauktis iš Lietuvos
Makabėjų knyga vadina W - t i su vienu kiaušiniu, ta
ginklavo ir internavo apie 2500 liuosavimu nuo nuodėmių.
paremti įvairiose šios pačios okupuotų vietų. Lietuvos ka
Xew Yorke kiaušiniai aštuo
.ligionistų. Vakarop, lietuviai
Jeigu žmogus numfišta len
Amerikos įstaigose, idant Lie ti uomenė, sekdama lenkų pė
ižengė Vilniun. Lietuvos ka gvai, arba atleistinai, nusidė ni centai vienas. Kiekviena
tuvos vardas ir įtekmė butų domis, užimą Dūkštu?, Taurareiviams in/Mnant Vilnįur.. bol jęs, ta,i aname g>-veninie jis ga motina turi suinažint jų varto
didesnė, ir pagaliaus, kad mū gius, Kukutiškį, Skudutiškį,
ševikų komisaras sal&i prakal Ii gauti ir. kaltės atleidimą ir jime.
sų valstybės pripažinimas tap Pakalnius, Aluntą, ŠirvintUs,
bą, pareikšdamas, kad rusų
Seimininkė gali
padaryti
atitaisymą.
tų faktu.
Šešuolius, (irusinami iš dviejų kariuomenė veikiai apleisianti blogos pasekmės
Todėl Šv. Rašto išsitarimas, pyragėlius (muffins) Su vienu
Vih;ių ir kitus apckričiin su kad numirėliai " t a p t ų paįiuo- kiaušiniu, arba ir be kiaušinio,
lig padarytos taikos ..sutarties. suoti iš nuodėmių," yra visai bet tas sumažina maisto vertę.
Į rytus nuo Vilniau^ pu geras.
Jeigu nevartoji kiaušinio, tuo
•
sią ūkelyje ligi Smorgaiiiių, ė- Antroji lapkričio diena yra met pridėk du šaukštuku dauPranešu visoms Gerbiamoms Sąjungoms, Susivieniji
'
mams, Draugijoms ir šiaip organizacijomsr-kad Amerikos Lie jo <lar kovos bolševikų su len Katalikų Bažnyčios paskirta giaus pieno.
tuvių Ryrao-Katalikų Federacijos Seimas šiemet bus 30 Rug kais. iš kur lenkai, mav>mais, maldoms už numirėlius. 30 ge Pyragėlių receptas: Vieną
turėjo t-auktis Lidos Juk.
gužio diena yra tam tikslui kiaušinį, 14 puoduko cukraus,
pjūčio iki 4 Rugsėjo Waterbury,je Connecticut valstijoje.
(Pabaiga bus).
skirta ne Bažnyčios ,bet įvyko 5 šaukštus sviesto arba tauVisos organizacijos, priklausančios prie Federacijos mel
džiamos išrinkti savo atstovus ir apie juos pranešti Federaci
iš Suvienytų Valstijų įpiočio. kn, 1 puoduką pieno, 2 puodu
jos raštinei.
Decoration Day, arba Vainiku kus miltų, 3 lygus šaukštukus
Visus išrinktuosius delegatus, nuoširdžiai kviečiame i po
Diena, nėra bažnytinė katalikų kepimo (baking) miltelių ir *į
PIRKITE
sėdžius, visus svečius — i iškilmes, kurių bus Seimo laiku.
diena* bet tautinė Amerikie šaukštuko druskos.
LIETUVOS PASCOL0S
čių šventė.
BONUS
Kun. P. Bučys,
Tas padarys tuziną didelių

tėto teologijos profesorius, tu
LIETCTIŲ KATALIKŲ DIENRASTTIS rintis garbingą titulą Profesor
Regius (Karaliaus Profeso
(Pabaiga)
rius) naująją permainą įsta
Kiną kasdieną išskyras netlėldienius.
tuose šventė iškilmingais pie apmokėjimui išlaidų už atsPRENUMERATOS KAINA:
tumis. Į juos buvo pakviesta pauzdinimą knygelės
CHICAGOJ IR r / S I E N Y J E :
"The
Metams
$S.0O gana daug žymiu kataliku.
Boundaries of Lithuania", nes
Pusei Metų . . - . . . . . _ .
4-00
Viešasis kalbėtojas pasakė paisai Tautos Fondas buvo
SUV. VALST.
Metams
• • $0.00
panašų
Pusei Metų
3.00 lotynišką prakalbą paminėda pirmiau* nusistatęs
mas
vardus
tų,
kuriems
uni
Prenumerata mokas! iškalno. Lai
veikalėlį išleisti. Bent kun. Jo
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos versitetas pripažino garbingą
nas Žilius prisiminė, jog buvo
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
daktaro
laipsnį. toksai nutarimas. Tuomi va
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir teologijos
senas adresas. Pinigai geriausia sių Tarp tų buvo šeši neanglikoduodamas kun. J . Žilius pra
sti išperkant krasoje ar exprese "Monai,
o
t
a
r
p
tų
šešių
pirma
vie
ney Order" arba įdedant pinigus i
dėjo rašyti tą knygelę ir išlei
registruota laišką.
ta paskirta baronui Fridrichui do, pasitikėdamas, jog už jos
" D r a u g a s " Publishing Co. von Hugel katalikui.
atspauzdinimą bus užmokėta.
1800 W. 46th St. Chicago, 111.
Kiti Oxford'o universiteto
Nė vienam minėtam reikalui
Tel. McKinley 6114
skyiiai taip-gi pagerbė keletą
Tautos Fondas neišrado gali
katalikų.
Teisių
skyrius
mu duoti nė vieno skatiko,
daktaro
laipsnį
pripa
nors kitados dešimtimi tūks
žino buvusiam Lenkų premje
tančių yra aukavęs tam tikro
rui Paderewski , ui.
Gamtos
presos biuro palaikymui. Prie
mokslų skyrius pripažino dak
tokių aplinkybių nuo Tautos
taro laipsnį taip-gi katalikui
Sir Alfred'ui Keogh, gamta Fondo nebedrąsu buvo reika
mokslių ir technologijos Im lauti by kokių pinigų spaudos
peratoriškosios Kolegijos Rek reikalams, ar kokiai agitacijai,
toriui, istorijos skyrius pripa o Nepriklausomybės Fonde
žino tokį pat laipsnį katalikų tuo tarpu lėšų nebuvo.
Prie tokių aplinkybių Lietu
s vienuoliui Bolandistų pirmi
ninkui. Matomai ne vien poli vos Atstovybės akcija prie pa
tikai, bet augštosios mokslo į- gaminimo ar praplatinimo ]staigos Anglijoje šiandien nori vairių politikos turinio raštų
Amerikos spaudoj, kaip visai
Trvs v ra seniausi pasaulio gyventi geru su katalikais
teisingai yra pastebėjęs p.
universitetai. Jų
įsikūrimo
Uosis " G a r s e " , turėjo suma
metų niekas nežino tikrai.
Demarkacijos
Linija
žėti. Tokiai akcijai yra rei
Tarp tų trijų yra ir Oxt'ord'o
kalingi pinigai, o jų nebuvo ir
universitetas Anglijoje.
nėra, nes šiems reikalams vals
Aštuntame amžije po Kris
Panedėlio nuniarije padavė tybinių lėšų vartoti negalima.
tui katalikų vienuolė šv. Fridesvvide pastatydino mergai me Lietuvos Misijos telegra Toliau reikėtų gauti visa eilė
čių vienuolyną ten kur dabar mą, kad Lietuvos užrubežinių užtarėjų tarp taip vadinamų
yra Oxfordo miestas. Ilgainiu reikalų ministras būtinai pa politikierių, o tam reikalingi
vienuolės išsikraustė kieur iš reikalavęs, idant bolševikai yra vėl pinigai.
Galima spėti, kad jeigu Lie
tos triol)os. Joje savo vienuo- Lietuvos šiaurėje nepereitų alviw\ ikurė Šv. Augustino' tie- bU'jn pusių nustatytos demar tuvos Atstovybės priešakyje
butų pastatytas asmuo turfs
guieriai Kanauninkai. Taip kacijos linijos.
Pabrauktasis sakinys gana artimiausius ryšius su Tautos
vadinasi kunigų
vienuolija,
Pirmiausiai, Fondu, kursai pinigų daugiau
kurių trumpai vadina Augus- daug * reiškia.
tijonais. Jie prie savo vienuo mųs ministras reikalauja, kad tur, negu kiti fondai, tai vei
le no įkūrė mokyklų ir nuolat rusai gerbtų mųs ribas tiktai kiausiai tokiai akcijai pinigų
jų gerindami didino. 1200 me šiaurėje, bet ne pietuose nei butų gauta, bet kitų fondų ša
tais joje jau buvo keletas tūk ties viduriu tarp šiaurės ir pie lininkai tuomet galėtų įtarti,
jog akcija yra varoma vien
stančių studentų. Pati mokyk" itų. "
pakraipoj, kuri yra tinkama
la vadinosi ''Universitas LitAntra: Lietuvos ministras žmonėms šį fondą užlaikan
teranum", t. y. mokslų visata ribą tarp Rusijos ir Lietuvos
tiems. J u k kierjb kas duoną
dėlto, kad joje buvo pereinami nevadina riba, o tik vadina,
valgo, dažniausia tani ir tar
visi tuomet žmonėms žinomi demarkacijos linija. Skirtumas
nauja. Kas-gi daryti fVtal yra
inckslai. Iš to ir vardas uni ta r j) ribų ir demarkacijos li
galima taip visf* fondai su
versitetas, arba u;iwcrsitas.
nijų v ra tas, kad ribos vra jungti, idant kiekvienas auko
1 ryliktaine šimte metų ne nuolatinės, o demarkacija li
tų kokią nors dalį savo lėšų?
vieni Augustijonii buvo tos nijos yra tik trumpam laikui,
- . « * & < •
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"DRAUGAS"

Oxfordo Universite
tas ir Katalikai.

ir Riba.

n-okyklos profesoriai. Už ,juos vienam kokiam

(fang garsesni i.apo vienuoliai
pranciškonai. To universiteto
profesorius buv.» Pranciško
nas Kogerius Baro, didis gam
tininkas. Duns Scotus ir Gu' lieknus Oekhanius, garsus te
ologai buvo taipgi vienuoliai
pranciškonai, to paties imi
versiteto profesoriai.
Šešioliktame šimte metų ka
ralius Enrikas Aštuntasis, ne
gavęs persiskirti su savo pa
čia Katarina ir draudžiamas
vesti jaunesnę Oną, a įsimetė
nuo Katalikų Bažnyčios, ati
traukė ir Angliju., Tada pasi
liovė katalikybė ir Oxiord'o
universitete.
Ten tapo net įvestas taip
vadinamos ivbpioiis tęst, t. v .
tikėjimo bandymas. Skiri T:ms
piolesorium asmuo turėdavo
viešai ištarti žodžius panieki
nančius Švenčiausią Sakramen
tą. Kadangi nei vienai katali
kas to padaryti negalėjo, tai
0:;lord'as nuo katalikų pr.>ies.orių apsigynė.
Devynioliktojo
šimtmečio
pradžioje Religious Tęst tapo
panaikintas, bet pasiliko įstait s kad Teologuos
Daktaro
Boctor o£ Divinity) laipsnį
universitetą* gah duoti rik
iai Anglikonų Bažnyčios dva
riškiams. Šitas įst-itymas tapo
panaikintas ką tik dabar, t. y.
metais.
Dabar Oxford'o universite
tus galės davinėti teo!ogijos
daktaro
laipsnius
visiems
krikščionims ir
nekrikščionims. Žymiausias to universi.
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Demarkacijos lin ja vadinasi
dažniausiai vieno valdovo pa
darytoji linija tarp dviejų jo
pavaldinių. Taip popežius Aleksandras VI padarė demar
kacijos liniją tarp Ispanijos
ir Portugalijos. Akyva butų
žinoti, ar vra kokis bendras
valdovas tarp rusų ir Lietu
vos, darantis demarkacijos li
nijas tarp jųdviejų.
Aleksandro Šeštojo linija
vadinosi demarkacija dėlto,
kad popežius nesudarė ribų
tarp dviejų karai i jų. Jųdvie
jų ribos- naujai atrastose že
mėse nesuseidavo. Bet abiem
karalijaus savo ribas plečiant,
popežius padarė liniją, per ku
rk} neturėjo pereiti plečiamo
sios ribos.
Kadangi talkininkai skaitėsi
ir Lietuvos ir Lenkijos valdo
vais; kadangi jie sakė, jog jų
pervestoji tarp Lietuvos bei
Lenkijos linija esant tik lai
kina, todėl ta linija vadinasi
demarkacijos linija. Bet linija
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos turėjo būti nuolatinė ir
augštesnio už jiedvi valdovo
pravesta. Tečiaus ji pavadinta
"demarkacijos linija.".
Kodėl Lietuvos ministro te
legrama yra sustatyta tarp
keistais žodžiais mums galėtų
paaiškinti tiktai pats minis
tras, arba jo padėjėjas, reda
guojantis valstybės telegra
mas, kuris šiaip pasirašydavo
po jomis, o po šita # telegrama
nepasirašė, būtent p, B. K. Ba
lutis.
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Kunigo prof. J. Meškausko
Prakalbos.
Kuo tik atvykęs iš Lietuvos
kun. J . Meškauskas,
Kauno
•Seminarijos profesorius pasi
ryžo apvažiuoti lietuvių kolorujas Amerikoje .r pranešti
čionykščiams lietuviams apie
tėvynės reikalus ir jos dabar
tinį stovį.
21 liepos j i s kalbėjo Sheboyg a n ' e , \Vis. Savo aiškia ir ma
lonia kalba kun. Meškauskas
systematiškai ir žmonėms su
prantamai išdėstė Lietuvos neprigulmybės įkūrimą, kaip vei
kė koki partija, ko kiekviena
partija, stengias pasiekti, kas
Lietuvai padėjo laisve atgau
ti, o kas tą atgavimo laisvės
darbą trukdė.
Kalbėtojas sugebėjo teisin
gai pagauti krikščionių demo
kratų, laisvamanių ir socijalistų partijos pačia esyb»t> ir ją
aiškiai pastatyti prieš žmonių
akis. Entuziazmo vilnis ėjo
per klausytojus, kuomet gerb.
svečias vaizdžiai piešė, kaip
Lietuvos kareiviai didvyriš
kai kovojo už tėvynės laisvę
prieš bolševikus,
vokiečius,
lenkus ir kitokius nevvdonu>.
Antroje savo prakalbos da
lyje j i s išdėstė žeimlarbystės,
pramonės ir pirki ynos stovį.
Žodžiu snkant, kun. M a k a u s 
kas pranešė visa tai, ko d a b a r
Amerikon lietuviai nori suži
noti apie savo tėvynę.
Kunigo Meškausko prakal
bų žmonės klausės su didžiu
indonnuna ii dabar negali jo
mis atsidžiaugti. Kitasis s a k o :
" T o k i o s e prakalbose, negaila
nei aukų d u o t i . " Dieve padėk
gerb. kalbėtojui apvažiuoti vi
sas Am. lietuvių kolonijas su
tokiomis gražiomis ir rokio
mis naudingomis prakalbomis.
A. Mahauskis.

«

»

*

rtaz. Gasiunaa, J . Naraka«, I^.
Jurevieia, I g . Simonai tis, O.
Nausiedaitė, K u n . P r . Vaitu
kaitis, A. Gireis ( ! ) , J . Žadeikis, P . Garborius, J . Kiškūnafe,
R. Macijauskas, B . J a v a r a s , V.
Šimatulskis, K. Palubinskas,
A. Kližentas, A. Rabttcauskas,
J . Paulauskas, A . Valančius,
Q statkien6) 0
Ce81iauBkie„ė,
A. Andrulienė, P e t . Joeaitė,
J a n u š a u s k a s , J . Žalaginas.
I š viso su smulkiais $167.21.
J e i įsibriovė į šį sąrašą ko
kios klaidos, t a i malonėkite
duoti apie tai žinią
Tautos
Fondo 59 (vietinio) skyriaus
valdybai a r b a darbuotojams,
o jie pasistengs atitaisyti.
Širdinga padėka y r a išreiš
kiama aukuoto j ams,
Pr.
Sutuoktuvės.
Šeštadienyje, liepos 24 d.,
Šv. Antano bažnyčioje susi
tuokė p . A. Pocius su }>-le
Pet. Budreckaite. Seiliaus abu
jaunavedžiai nemažai prasidė
davo prie kolonijos darbuotės.
Laimingos jiems kloties.

Pr.

SKAITYTOJU BALSAI.
Muitai a n t Lietuvos rubežių.
Tūlas lietuvis iš Rockfordo,
pa i keliavęs į Lietuvą, rašo ZA
vienišiems i Ameriką, kad ttir«\jo (iaug užmokėti muito už
vožamus daigius, nors jie bu
vo priduoti kaipo d o v ^ v . sa
viesiems. J i s turėjo užmokėt
dauginus negu daiktas v e r t a s
A n t r a s račo, kad ve/rės pen
kiolika porų ceverykų ir užsi
mokėjo muito penkiolika, tūks
tančių markiu.
Trečias rašo, kad nuo j o
viską atėmė ir dėlto j i s turėjo
nuostolių ?ig trijų šiuitu doIierių.

Lietuvos Prekybos i r P r a
monės bankas d a r praeitais
mietais buvo užmanęs plačiais
jMtmatars sutvarkyti siuntimą
pinigu iš Ąmeriko* Lietuvon,
k a d toMtt būdu p a t a r n a v u s
žmonėms norintiems sušelpti
savo ghnines ir pažjstamus
Lietuvoj. Teciaus, dėlei t a m
tikrų aplinkybių, t a s sumany
mas nebuvo galima įvykdinti
greitu laiku ir t i k šj pavasa
ri b a n k a s pasiuntė Amerikon
rašytoją įio atsišaukimo su pil
nais įgaliojimais organizuoti
tą darbą. P o ilgų sutrukdy
mų įvairiais formališkumais,
kuriais Amerikos valdžia var
žo siuntimą pinigų j užsienį
pagaliaus leidimas gauta ir
d a b a r j a u pradėta.
Kaip dauguma
Amerikos
lietuvių j a u žino, Liet. Prek.
ir P r a m . bankas y r a pusiau
valstybinis b a n k a s ; valdžia
laiko pusę šėrų ir kontroliuo
ja jo veikimą per Finansų Mi
nisterijos atstovą. K a i p banko
taryboje, taip ir valdyboje da
lyvauja žmonės gerai patyrę
finansų reikaluose, kunigai ir
svietiškiai, kurių vardai y r a
gerai žinomi t a p ė atsižymėju
sių iškovojime mūsų neprignlmybės ir aktyviai dalyvau
jančių dabartiniame Lietuvos
viešame gyveninio.

f\ . . .

įtSKk

102.5&
ocoofelyn, W. Y. lo sk. . . . . ,
Brooklyn, tt. V. 97 «k.
,***
.52.20
Brooklyn, N. Y. 18 sk. i
f
'
......96.38
New York, N. Y. 98 sk
«......>.'.»2:|5
Sugar Jlfotch, Pa. 114 sk
.*
96.15
Kingston, Pa. 14 sk
2.1.00
Seranton, Pa. 36 st. . . .•
179.08
»t. Charles, 111. 82 sk
37.25
Brooklyn, N. Y.. A. Deniais
/.
10.00
Ohicago, Iii! 31 sk. L / P . 1.
203.00
Philadelphia, Pa. 21 sk. L. P. Z
41 .25
"St. Louis, Mo. 68 sk
;
. . . . . . . . . 11.75
L<ewisiou, jvie. yj SK.
..•
DU.OU
Curtis Bay, Md. 28 sk
.'
10.50
Waterbury, Conn. 40 sk
.'.
60.00
Westfield, Mass. 54 sk
,
:....'
56.05
Eastton, Pa. 100 sk
12.20
Nuošimtis ui Liberty Bonds
'.
63,54
Cicero, 111. 59 sk
'
.300.03
Mahanoy ( itv. Pa. 34 sk
600.00
Chieago, 111. 32 sk
108.41
( hieago Hei^lits. 111. 70 sk
,
30.00
New Haven, Conn. 58 sk
80.08
Spring Valley, 111
L. P. E
'
25.00
Sugar Notch, Pa. 114 sk
'..
4.00
Homestcad, Pa. 23 sk
231.80
Duquesne, Pa, 95 sk
34.50
New Britain, Cotin. 5 sk
'
,. 3.75
Wilkes Barre, Pa. 71 sk
.106.91
Spring Yaley, BĮ. 51 sk
70.00
Crand Rapids, Mich. 41 sk
70.63
Nuošimtis už Liberty Bonds
15.00

AKUŠERKA
A. SHUSHO

I
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Turiu patyrimą
moterių Ugoste; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kudl%\ kj laike ilge*.

BEIK ALINGI'
V^RAl IRYAtrtAI DIRBTI
PACKrNG

8255 So. Halsted S t ,

Chlcago, I1L

• *

H E T Z E L & CO.

Dr. I. E MAKARAS

1743 L A R R A B E E S T R .

Lieta via Gydytoja* Ir

Cbhnugm

B«MtaMdc: 1MM 8*. U e h l a M Jkr*.
T»UUmm Fnllniga S4S Ir Pallrnaa BlAv

Ghicagoj: 4615 80. WooJ Mv.
Tik K a t r a s * rmluJu aa» ttM Iki 7tM
T l l i r i B I I Ii
į { • P • • » » 1 » •> • » • » •

REIKALINGI

LEIBERIAI.

Darbas pastovu* ITIH^Ų fab
rike prie generalio darfeo.
Albaugh Dover Co.
2100 Marshall Blvd. .

REfttAIitNOI
Bookeeper ir 8Retiografistė. Turi tu
rėti gerus paliudyjimus.
Atsišaukite
Banką.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas 3149 So. Morgan M.
Kertė S2-ro St.,
Ohicago, HL
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų lig-ų.
OFISO TALANDOS: Nuo l t ryto
iki I po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare.
Nedčliomis nuo 0 Iki 2 po pi«C
Telefonas Yards 667
« • » > « • • i

• • • mMk m m ]

j Metropolitan State

2201 W. 22nd Str.

1

i

REIKALINGI LEIBERIAI

Y. W. RUTKAUSKAS S
ADVOKATAS
OfisM

•

DfdmlestrJ t

DEL
FABRIKO
DARBO.
29 South La Salle Street
1
D A R B A S PASTOVUS.
Kambarį* SS4
Tel. Centrai
LINK BELT CO.
$2,921.13
39th & STEWART
• Vakarais, 812 W. 3S St.
22,323.30

|

S
•

Viso labo
Iki 1 d., gegužės yra likę

apie du metu, j o veikimas taip

Visiems tiems pasakymams
nenorėjau tikėt. Maniau, k a d
CICERO, I L L .
tai p r a m a n y t a kokių niekšų,
kurie nori tik apšmeižti Lie
Amer. L. R.-K. Federacijos tuvos valdininkus. Bet galop
Cbicagos Apskričio įrengtose reikia patikėt, nes gerai pat
kun. prof. Juoz. Meškauskui virtina S. Gadeikio laiškas tilprakalbose Šv. A n t a n o p n r a p . pęs " D r a u g o " num. 162, lie
svetainėje, Cicero, 111., liepos pos 10 d.
Tikką atsidarius banko a13 d., sekantieji aukojo Liet.
Gavau laišką į sayo r a n k a s
*
Darbo Federacijai ir Ateiti nuo dėdės, kuris parvažiavo
gentura pasistatė savo svar
ninkams:
į Lietuvą. J i s rašo, k a d vežės biausiu tikslu siuntinėjimą pi
Juoz. Kudirka
$10.00 devynias poras ceverykų i r nigų kuogreičiausiu, lengviau
r
A. Venckus
J 0.00 nesiutos
materijos
drabu- siu ir tikriausiu būdu. Be to,
Kun. H. J . Vaičiūnas . 10.00 jžiams. Viskas tapo atimta.
bus p r i i m a m a depozitai, už
Ona Miliauskienė . . . . '7.001 Man rodos, kad tokis p a t v a r kuriuos bus mokama nemažes
Kun. P r . Bučys
5.00 kymas nepagirtinas. Daugumas ni nuošimčiai, k a i p Amerikonų
A. Grubliauskas
5.oo gauname laiškų nuo savujo, bankose. Tiems, kurie nori pa
Juoz. Kteneius . . . . . .
5.00 k'-nie dejuoja, kad neturi dra
sidėti savo pinigu* auksinais
P. Davidonis
3.00 bužių ir negali gauti pirkti.
Lietuvoje, butų ypač paranku
A. Gandrimas
3.W Kei pirkti n ė r a kuo. J i e su
tai atlikti per Liet. Prek. ir
Po 2 d o l . : J u o z . Venckaitis, ašaromis maldauja, k a d p a 
P r a m . Banką* kuris moka nuo
O. Mankienė, P r . Statkus, d. siųstų nors maž-daug. Daugu
3 iki 7 nuošimčių.
Nakrošius, Krisčauskas, B r . mas siuntė, bet mažai k a s g a
Visokiais reikalais, ypatišKelpšas, St. Tamošaitis, M.
kai arba laiškais, prašoma
Mažeika, J . Laurinaitis, P .
kreiptis šiuo adresu: 747 BroKeliaujantis į Lietuva pasiDavidonis, M. Preimonienė, A.
ad Sfr., Newark, N . J .
Kubliauskas, K. Kismjuaitė, perka drabužių^ manydamas,
M. Narįauskas,
I:*>d bus saugu, bet apsivilia i r
Juoz. Valaitis.
Liet. Prek. ir Pram. Banko
To 1 dol.: Ant. Tgnataitė, pi įvažiavus L k t u v o s rubežių
atst.
St. Z ' ;».uskas, Roz. Stankevi uotenka turto.
Mano nuomonė, k a d Lietu
čienė, J . Kukanau^k-enė, M.
Zubila, ]g. Žitevičia, J . Bra von keliaujantis is Amerikos
zauskas, J . Mikolainis, K. Šu galėtų vežties kodauginusia
Jus taip jausitės kuomet turėkite
kys, S. Mickus, L Babilevas drabužių. Lietuvoj jų n ė r a i r po ranka SLAV1SH (ROVVN
(*?), P. Taišikinas ( ? . , A. Mi- pagamint greit negalima. Grį BITTHtt WlNfi TONIC ir kuo
knienė, B. Šilkinien'v N. X., žtantieji į tėvynę lietuviai ne met vartosite sulyg nurodymu ir
Pet. Moekaitis, J . Šliogeris, P. jsiveža rūbų, k a d pelno darytų visuomet jausi les "kaip reik".
Zakarauskas, P e t . Petronis, | si, o tik nori a p r e n g t i savuo Ah yra sutaisytas iš Californijos
Ant. Rimša, Jiroz. Mockus, M. ',sius, kurie randasi dideliame žolelių kurio,: labai geros. Gd iauKisIauskifMif'% Ant. ft«:tfets, A n t varge. J e i be muito negalima, sia* vaistas nuo ncgrumuliavinto,
neturėjimo apetito, gazų, silpnumo
Bisiis, 1*1. AmbrozHJtė,
K a z J tegu jį imtų, bet reikia, k a d ėnegalėjimo mėgot i ir t. t. -Jis pra
Petkus, J . Bukauskienė, P r . 'niimas butų sąžiniškas, o ne šalina visus nereikalingus dalykus
Zdankus, P. Krikščiūnas, J . dauginus kaip daigtas k a d dalykus iš vidurių ir gražiai juos
( h i b a u s k a s , A. (i nearto, M. vertas. Daug y r a kalbama i r išvalo; ir sutaiso organus palik
Andrijuiiienė, V. Zaidienė, Pr. I rašoma apie žiaurumus vokie damas geram stovij, galima gauti
Tutėnas, Agn. PaviUojiieiRv čių ir bolševikų, bet kų savie k i
aptickoj arba pas^J.
B. Posanka, J . Znnavičm, K. ji daro, tai užtylima. Skaudu I ^ f ^
t B. Schem-r Co., 17 W. Auatui Ave
(Faimiga a n t 4 pusi.)
Naziiiickas, Ant. J a v a r a u s k a s , |
I Chieago, 111.
(Apgr.)

•felephon©: Yards ff49J

Gegužės mėnesio pajamos:

Nors bankas tegyvuoja vos
įsiplėtojo, kad į tą trumpą lai
ką prireikė a t i d a r y t i visa ei
lė skyrių bei agentūrų. Štai
vietos, k u r veikia j a u banko
skyriai: Vilniuje, Panevėžyj,
Šiauliuose, Liepojuj, Klaipė
doj, Marijampolėje, Raseinių
osV. Agentūros: Kaune, Virba
lyje. Be to, ryšiai y r a už mėgs
ti su bankais Stockholme, Kopenbagene, Berlyne, Paryžiu
je, Londone. Nesenai buvo užmegsta ryšiai ir su I r v i n g Na
tional Bank, New York'e, bet,
matoma
iš nesusipratimo,
buvo skelbiama, kad šis ban
kas priiminėja pinigus
per
siuntimui Lietuvon. Aš paty
riau, kad minimasai bankas
nors ir t malonėtų tai daryti,
bet kol susinėsimas pasta ir
kitos aplinkybės
nepagerės,
jokiu būdu neapsiima p a t a r 
nauti.

REIKALAUJA.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEf ISUI8C H M M ' ,

PRAMONĖS BANKAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE
.•j • • • • <

MSKYBOS IR

•

S

TeL YarAi M S I
T

Kartu

$25,244.49

Paieškau draugės, Olesės Adomaitėe, p a e i n a n č i o s iR K a u n o g~ub., K e -

Gegužės mėnesio išlaidos:

dainės ai>Fkr., Josvainio
parapijos,
sodžiaus Konioniai. Kas žinote apie

/

Si'kretoriaus

alga

u ž balandį

'

^ . . 150.00

Or. J . J . Bielskiui už prakalbas Brooklyne ir Now Yorke ..60.00
Kelionės išlaidos važinėjant su prakalbomis po Wilkes
liarrii] ir Hkrii tono apielinkes su kun. dž. Mironu
15.99
T
Kelionės išlakios V. cstfie)d ir Hartford, 9—10 d gegužės ..12.32
"Garsui" už 5000 Tautos Fondo konstitucijų
55.00
Yv. skelbimą Liet. pašto ženklelių
24.00
"Garsui" už 5000 plakatų Lh\ S. J. Bielskio prakalboms, u i 150
atskaitų, fooo Liet. pažto ženklelių paliud.
20.50
"Saulei" už skelbimą Liet. pašto ženklelių
44.00
Kartu
#Nuo įsteigimo T. P . iki 1 d. birželio pribuvo
Nuo įstojimo T. F . iki 1 d. birželio išleista
Birželio 1 d lieka
(k»k'žiuio kapitalo
<
Kun. J . Laukaičio fonde
Kitų fondų
f

$381.81
$477,318.19
441,837.04
$35,481.15

10,110.80
11,916.73
*• .2,835.1^

Birželio 1 d. įžde randasi
$24,862:68
K. Krušinskas, T. F . Sekretorias,
222 South 9 4 h St., Brooklyn, N. Y.

ją.

malonėkite

pranešti,

už k a

tariu

nuoširdžiai a6ių iškalno.
1GN. K. DAMBRAUSKAS.
Benton Str.
Aurora. III.

337
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DR. CHARLES SEGAl
Perkėlė savo ofisą po nonų

4729 S. Ashland Avenue
Specialistas džiovų, moterų Ir vy
rų ilgų.

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA
greležų ir, dažalo krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj Stocaas voro
tas $5000.00, namas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite:
2547 W. 47 Str.
Telefonas McKlnlėy 2627.

Groseme ir bučerne ant pardavimo
eerje vietoje
4626 8. Wu%ckes4er Ave.
A«T. PARDAAflMO.
Namas su 5 lotais, vištinyčia su viš
tomis.
.
Kaina $2800.
3921 W. (M Flace
Arti Cran'ford Avc.
PIGIAI I R GERAI.
Parduodam ir mainom namus, lo
tus, farmas ir visokius biznius. Pas
mus galima gauti visokių pasirinki-

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:31
vakare. Nedėiiomis 10 iki 1.
Telefonas Drexel
• >•

i

•

« i

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentist&j
10801 So. Michlgan. A veli nė
•al^NDOet 9 m s n k p n .

LIETUVIS GYDYTOJAS
CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 8114 W. 4«nd Street
Tel. McKinleyJ 9 S 8 ' i
•SBII™ n !•!*•" Ari
S ' Į ' P ^ - ' ^ - Į ; •p •
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Lietuvos Prekybos Ir Pramones Banko Agentūra

|

Jau Siunčia Pinigus į Lietuvą

|

!

A. GRIGAS Sk OO.
SI 14 S. Halsted st., Ohicago, 111.
.ui

i H

i

i *
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TEISINGOS DRABUŽIU I
ir -

TURĖK NUOSAVU NAMĄ.
Kaip ilgai tu manai dar vergauti?
Randos receiptės tau nieko nereiš
kia — Tiktai moki ir moki pinigus
— mokėk tuos pačius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priederme tavo
šeimynai, gyventi, , kur tyresnis o

T u n ' d a i n a s skaitlingus skyrius i r a g e n t ū r a s Didžio- I
joj ir l'rusu l i o t u v o j Liet. P r e k . i r P r a m . - B a n k a s ga- |
rantuoja k u o g r e u i a o s i a ir pigiausiomis sąlygomis išlno- .j
kėįima pinigų. Siuskite tiesiog Banko A g e n t ū r a nes pi- s ras - kur sau turėti darželi ir ne.

,

.

v

J i ^

S ' toli nuo darbo. Aš turiu vieta Išris

gesins bus persiuntimas. Naudokitės proga tuojaus isvažiuoja i Lietuva Banko Agentūros speeijalis kurjeris.
Su visiiis reikalais k r e i p k i t ė s :

i

M. NARJAUSKAS,

Z

Liet. P r . ir P r a m . Banko Atstovas ir Agentūros Vedėjas,
X E \ V A B K , N. J .
747, B R O A D S T l t E K T ,

?

Jusų
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Sold everywkew? by fummtfe dekore
ana department s tore s -

ENGLANDER SPRINO BED CO.
Hew York -Brooklyn - Chico^o
n
u i
mtmptm
l i n r 111
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MELBA

STRAIGHT

"Geresnis ir geriau užganėdinantis neL gu koką Havana cigaras.
Paklausk

savo kraiituvniuko—Bet

jeigu

krantuvnlnkas neturi—mš>k mums.
12
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I.LEWISCIGARMFC.CO.KMUtt
Urgest Independent Oįv Factory tnthe World

problema — viskas prigulės

jysą Pačių — Ateikite 4r pa
matykite. Nieko jums
nekainuos
pasialbėti. Klauskite Mr. Thorpe,
8327 Stoncy Island Ave.
Sontii Gulcago, 9493.

PARSIDUODA
Grosernė ir Saldainiu krautuvo. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyčios. Priežastis pardavimo
išvažiuoju .Lietuvon.
928 W. 33rd Str.

BAR6ENAS.
T u r i paaukoti gražią 80 akru
fariną su visais moderniškais
budinkai^, t i k 38 minutos nuo
" l o o p , , a n t Chieago & Bur
lington Ouiiicy Railway. A n t
lengvų iŠmokėsčių.
Norint
daugiau int'ornittcijų atsišau
kite a r r a s v k i t e :
A. TRAUBE,
1404 W. 18tos Str.

KAIN8S.
Kainos kurios pritinka kiek vis-!
nam kišeniui. Gvarantuojame kad
sutaupinsime jums 10% iki i 9 %
ant kiekvieno pirkinio; neinuftfl
dalykai mažiau negu whoia«Ut
kainos.
Vyru Ir jaunu vaikyhu gatavi
drabužiai padirbti ant užsakymo
bet neatsišaukti siutai ir overkotai su dirželiais ir be. fof fitt<ng
ir kitokio styiiaus $32.50 iki f«9
Pamatykite mušu specijale eUo
siutu ir overkotu po $16, 17.G0V
$20, $22.50, $25. ir $20. Jtfbdl
Siutai po $45 iki $65. MeUnos vii-,
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku
siutai ir overkotai $6.50 ir augščiau. Vyru kelines $1. Ir augšdiau.^
Melinos pusvllnes kelines $5.50 iki
$17.50. Speeijalis nuošimtis *% ant
kiekviena pirkinio siunčiamo r
Europa,
Atdara kiekviena diena iki 9
vai. vakare S u balomis 10 vai. Ue-J
dėliomis iki f vai. vakaro.

S. GORDON,
14^5 So. Halsted Street
• : —

•mmm:

AMERIKOS LIETUVI V

MOKYKLA

Mokinama: angliškos l t Uotnvtffcas
kalbų, aritmotliroa, knygv«dyot«e, s*«novrafUoa typ«wrltm». pUfcly%<us * 4 *
eiŲ, Snv. Valst. istoriios, abalftoo istarijoB, geografljoa politlW»*a okOMomijos. pilietystės, drUiajaftjsUa
Mokinimo valandos: tmo • ryta ial
4 vaiandos po plotu: vakarais M » t
iki 10 vai.

BIZNIERIAI GARSINHTES
•'"DRAUGE."
3106 Be. Haktod «t.. Chlcago.

Trečiadienis, liepos 28 1020

DRAUGAS
•"

t

r-
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CHICAGOJE.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. Į PAŠAUTI

.IR PAIMTI D U
PLĖŠIKAI.

Trečiadienis, liepos 28 d.,
Šv. Nararijas ir Celsas, kank.
Ketvirtadienis, liepos 29 d.,
Šv. Morta.
DARBUOJAMASI PALIUO
SUOTI VINCI.
Nesurandami valstijos liudi
ninkai.
Tiesino- nesuprantami dai
ktai veikiasi musij mieste.
Keli žmogžudžiai susFtare
kitnomet nužudė darbininku
vadi) ir žinoma t nik šimuliui
Mauriee Enriglit.
Suareštuota kelį žmonės.
Trvs iš tu intariamu svarbiau
sių galvažudžių laikoma ka
lėjime. Vienas-^i nubaustas 14
metu kalėjimu. Tai Vinoi, kur>
pavažinėjo automobiliu žmog
žudžius.
Šitam leista paduoti apelia
ciją. Tad apeliavimo metu, sa
koma, jis po paranka busiąs
paliuosuotas iš kalėjimo.
Tuo tarpu du svarbiausiuo
ju liudininku, kuriuodu turė
jo liudyti prieš tuos tris nalvažudžius, nežinia kur pražu
vo. Jiedu buvo paliuosuotu po
paranka ir abudu pradingo.
Ateinanti penktadieni kriminaliam teisme turi prasidėti
išklausinėjimai. Jei ta diena
teisman valstijos prokuratorija nepi'istatys pražuvusiu liu
dininku, i»- tie trys iš kalėjimo
bus paliuosuoti po paranka ir
byla bus atidėta neapribuotam laikui, kol nesusiras liu
dininkai. (Ji jei liudininku iigai nebus, paliuosuoti tnrė>
progos išsisukti bylos.
Tokiu tai indomvbiu vra
Cli i rajoje.
Nestebėtina, jei čia kasdien
didėja skaitlius piktadarybių.
DETEKTIVAS PAPUOLĖ
KILPOSNA.
Vienas žmogus jį sunkiai kai
tina.

Kitos poros ieško policija.
Užvakar dienos metu keturi
plėšikai atliko drąsu užpuoli
mą. Teėiaus du iš anų pašau
ta ir suimta. Kitų dviejų po
licija ieško. Suimtu yra:
. Frank Kravec, 2100 WarrVn ave., ir Jobn Sopko\vski,
41124 So. \Vasbtenaw.' ave.
Keturi jie apie 1:00 diena
automobiliu
nuvyko
palei
Hart, Schaffner & Murx dir
btuve 4612 West 22 gat. Tr
tenai laukė parvežant tos fir
mos pinigu apmokėti darbi
ninkus.
T r sulaukė. Pinippns iš vitlumiesėio bankos parvežė fir
mos kasininkas su dviem pasiuntėjais. Buvo du krepšiu,
kiekvienam po $10,000.
Išlipus iš automobiliai!* ka
sininkui ir vienam pasiuntėjui
su pinigais, vienas plėšikas
pašokęs paleido kelis šūvius i
kasininką.
Tasai sudribo. Plėšikas pa
griebė krepšį ir leidosi prie
savo automobiliaus. Bet vie
nas pasiuntėjas su kitu krep
šiu suspėjo jneiti karidoriun
ir iš tenai šovė į bėgantį su
krepšiu plėšiką. Plėšikas sus
muko. Tuomet kitas plėšikas
pribėgo paėmė krepšį ir pa
žeistą savo sėbrą įvertė automobiliun.
Tuo metu pasiuntėjas dar
kelis šūvius paleido ir patai
kė kitam nedorėliui.
Teėiaus plėšikai visgi aki
mirkoj apsidirbo ir su $10,000
nuvažiavo.
Policija ėmėsi ieškoti.
Apie 5:00 vakare po mini.
4324 So. \Vaslitenaw ave. bu
vo pašauktas gydytojas. Jis
ten atrado du sužeistu jau
nuoliu, (iydytojas tuojaus prarnešė policijai. Tš ten abudu
nuvežta apskričio ligoninėn ir
tenai viskas išsiaiškino.

Namuose 4324 Wasbtcna\v
Abe Nelson, 2001 TVest Chi
gyveaaa Mrs. Annie Petrušecago ave., norėjo nusipirkti
wiė, pašauto plėšiko Sopko^degtinės. Detektivas Peterson
ski sesuo.
iš Sbakespeare nuovados apsi
*
ėmė jį nuvesti vieton, kur ga
Atlikta krata. Iš pavogti]
lima pirkti. Nelson pasiėmė pinigu surasta tik $32o\ Kiti
$15,000 ir abudu išėjo.
pinigai arba kur paslėpti, ar
Pakelyje detektivas Nelso gal pavesta kitiemdviem plė
nui liepė palaukti, gi pats pa šikam. Be to, namuose atrasta
sisakė einąs prie
policijos du revolveriu.
Suareštuota ir Mrs. Petrušeskrynutės raportuoti. Jam pa
sitraukus, sulig Nelsono pa wiė, nežiūrint jos teisinimos,
sakojimo, prie jo priėję du buk ji apie plėšimą nieko ne
stipriu vyru, panašiu i poliemo žinojusi, tik pašaukusi gydy
nu, išsitraukė revolverius ii toją. Be to, jinai policijai sa
atėmė pinigus. Ir tuo.jaus nu kanti, jog su pašautu broliu
nesimačiusi daugiau pusės me
dūmė.
Nelson tvirtina, jog tas pa tu
daryta su detektivo žinia.
"Prašautas kasininkas, sako
Policijos viršininkai veda ma, esąs blogam padėjime.
tardymus. Detektivas užsigi Bet vargiai pagysią ir plėši
na!
kai.

;

Iš GHiCAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.
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(Pabaiga nuo 3 pusi.).

PABRANGS VAŽINĖJIMAS
CHICAGOJE.
Pranešama, jog su rugpjueio
1 diena Cbieagoj pabrangs va
žinėjimas viršutiniais geležin
keliais. Prisieis mokėti tie
siog 10 centų už važinėjimą
vienan .šonan. Šiandie moka
ma dar 8 centai.

PETRATIS

FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE
REAL ESTATE

BANK

INSURANCE

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortat
iii%

So

Hilsted Street,

TELEPHONE

Chicago

BOULEVARO

Illinois
611

IŠ LABD. SĄJUNGOS
VEIKIMO
Labdarybės piknike, kuris
buvo liepos 18, 1920, Berg
m a n e darže, Riverside, 111.,
inplaukė $811.30, išmokėta
$331.30, liko">480.00. p v kaikurie dar nesugrąžino parduo
tą serijų ir tikietu. Malo
nėkite sugrąžinti visas serijas,
ir tikietus, parduotus ir nepar
duotus, Centro susirinkime,
kuris įvyks šį vakarą, liepos
28, 1920. •
."

Aš norėčiau patarti tiems,
kurie rengiasi važiuoti į Lie
tuva, kad jie nepirktų drabu
žių. Čion pirkdami brangiai
užmokėsite, bet pasinaudot
neteks, ir savo šeimynos ne
Nuoširdžiai tariame
ačių
pridengsite.
gerbiamiems
kunigams
A.
Tas mano straipsnis gal
Skry^kai, 11. Vaičiūnui ir Pr.
Vaitukaičiui už jų atsilanky- k a n i i r nepatiks, nes daug ymą ir paramą Labdaringai ' r a užgaunančių žodžių, bet
Sąjungai. Taįp-pat tariame a- dėlto taip rašau, kad neužeių šeimininkėms, visiems dar kenčiu neteisybės. Vistiek a r
bininkams ir podraug visiems jų daro savi, ar svetimi ir ar
demokratai, ar bolševikai, liet
atsilankusiems.
kad elgias blogai, tai ir ver
Pikniko Komisija.
ti vienodo užmokesčio-papei
kimo.
IŠ NORTH SIDE.
J. L. S.
Kas nors nepaprasto.
Gal dar negirdėjot, kad L.
Vyčių 4-ta ir 5-ta kuop* ren
gia didelį, iškilmingą, pikninką su pamarginimais nedėlioj,
rugpjueio 1 d., 1920 m., dide
liam National darže, Riversi
de, 111.
Tad visi rengkitės, nes pro
ga praleidę gailėsitės. Visi
gerai žinote, kad ką tik vyčiai
rengia, visados publiką paten
kina, o ypatingai kada ką su
rengia šios darbščios kuopos.
Piknike gros puiki muzika.
Bus visokių lengvų gėrimų bei
skanių valgių.
Jaunimas žais ir dainuot.
Visi džiaugsimės, kvėpuodami
tyru oru. Tad visi atvažiuokit.
Tikietus galima gauti pas
kp. n a r i u s : perkant iš kalno,
per pus pigesni.
Taškutis.

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Rymo
Katalikų
J abdariilgosios Sąjungos pus
metinis susirinkimas bus seredoje, liepos 28 d., 7:30 vai.
vakare, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, prie 18 s t , ir
Union Ave., Chicagoje.
Visų kuopų atstovus kvie
čiame suvažiuoti.
Valdyba.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.
L. v':vių 4-tos kuopos labai
svarbus savaitinis susirinkimas įvyks liepos 29 d., š. m., parapijos
svetainėje, punktualiai 8:00 vai.
vak.
Visi nariai ir narės esate kvie
čiami atsilankyti, nes reikia vien?*
s\arbų dalyką aptarti.
Po susirinkimo žaislai.
Alb. C. Alaburdaitė ra.št.

KITI KITUS KALTINA.

IŠ NORTH SIDE.

Cbieagoje visokios rųšies
svaigalai liejasi latakais. Svai
galai dirbdinami ir parduoda
mi. Šiandie tik tas negali gau
ti svaigalų, kas neturi pinigų.
Prohibicijos įvedim 0 virši
ninkas už tą kaltina miesto
policiją. Sako, policija visai
neprižiurlnti, kad butų pildo
mas probibicijps įstatymas.
Policijos viršininkas gi vi*a kaltę suverčia ant teisėjų.
Sako, svaigalų pardavinėtojus
prisiekusieji teisėjai dažniau
sia paliuosuoja.
Tad ir nežinia, kas čia kal
tas. Savo keliu viJ labjaus ap
silenkiama su prohibicija.

Šiuo pranešu Lietuvos Vy
čių 5-to8 kuopos nariams, kad vi
ri susirinktumėte seredoj, 28 d.
liepos, 8 vai vak., į JŠv. Mykolo
Ark. parapijos svetainę, nes turi
me aptarti labai daug svarbių rei
kalų.
Taip-gi. turėsime apkalbėti ren
giamą pikniką, kuris įvyks nedė
lioj, rugpj. 1 d. Reikės išrinkti
darbininkus ir t. t.
A. Mureika,
Pirm.

,

buvo, kuomet priešas plėš«,bet
šimtia sykių skaudžiau, kuomet
plėšia savieji. Kas-gi pasilie
ka daryt su tokiais valdinin
kais. Dideliai skaudu, kuo
met žmogus užsuukiai uždirbtą
centą nupirko dovanų suvar
gusiai šeimynai, bet ji liko ncaprupinta ir tuo turtu pasi
naudojo kaž kokie plėšikai.

IŠ TOWN OF LAKE
L. Vyčių 13 kuopos trumpas
susirinkimas įvyks šiandie, liepęs
28 d., 8 vai. vakare, Dąvis Srjuare
parko salėje. Po susirinkimėlio

Redakcijos prierašas. Neprigulminga Valstybė "negali ap
seki be įplaukų, nes turi mo
kėti algas savo valdininkams.
Kelių pataisymas taip-gi bran
giai atseina. Yra dar ir kilę
išlaidų. Muitų ėmimas ant rubežiaus yra stambus ineigų šai
tinis ir Lietuva negali jo at
sižadėti. Kas vežasi penkioll
ką porų čeverykų, * tas veži-i
visą avalynės sankrova, nes
įstatai leidžia keliauninkams
vežtis su savim tik po dvi pori
avalynės kiekvienam. Jei bute
leista vežtis daugiau, tai kiek
vienas pirklys sakytųsi veža*
giminėms dovanų, o paskui
tas "dovanas*' jis duotų už
pinigus tiems, kurio su juo
yra giminės tik tiek, kad tu
rėjo bendrą tėvą Adonift roju
je. Tokiu būdu Imtuvoje pir
kliai butų liuosi nuo mokesčių,
o darbininkai turėtų atkelti
visą viešpatijos išlaidų naštą.
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A T S I D A R f S ŠĮ RUDENJ.
REIKALINGI Į V A I R U S DARBININKAI.
.
_ '
*
Bus reikalinga šimtai Įvairių darbininkų. Tad visi kurie rengiaties grįžti Lietuvon ir norjt užtikrinti sau užsiėmfmą, rašykitės prie Lietuviškos-Amerikoniškos
Rūbų Išdirbinio Bendrovės.
Kiekvienas, gali tapti virspažymėtos bendrovės nariu užsirašydamas bent tris
arba daugiau bendrovės šėrų. Vienai y patai daugiau neparduodama virš šimtą
šėrų, vienas Bėras dešits dolierių ($10.00).
PATYRUSIŲ AMA TNINKŲ DOMAI.
Norima atkreipti ypatingą domą pagyrusių verpėjų, audėjų, furmonų, sėlėsmanų ir dizainerių, kurie mano važiuoti į Lietuvą, veikti urnai. Kas bus picmesnis, tas bus pirmesnis'ir prie darbo.
NAUDINGAS ĮVESTI NIMAS KAPITALO.
Taipgi, yra auksinė proga ir tiems, kurie turi sutaupę keletą dolierių, bet laikydami bankuose, neturi ramumo nei didelės naudos, dabar turi progą įvesdint
į Didžiansį Rūbų Tšdirbimo Fabriką Lietuvoje, kuris teiks puikų dividendą ir ra
mumą.
UŽTIKRINIMAS.
1() Lietuviška-Amerikoništv-a Rūbų Tšdirbimo Bendrovėj yra užregistruota Lie
tuvos Pramonės Ministeriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.
, (2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yra vienintelė pasaulyje šalis, kukurioje auga geresni linai, ir jų auginina ma labai daug. *
(3) šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusija, bet ir visa Europa yra baisiai
nuplyšus.
Taipgi, turint valdžios paramą ir kontrolę taipgi pirkėjus ir žalią medžiagą ant
vietos, pasekmės pilnai užtikrintos.
R a š y k i t e laišką, reikalaudami aplika ei jos sekančiu a d r e s u :

s

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA RŪBU LšDIRBIMO BENDROVE,
3249 SOUTH HALSTED STREET,

kos lietuvius, kurie ir patys
bonų nepirko ir dar kitus nuo
to atkalbinėjo. Kas turėjo pi
nigų auksiniam laikrodėliui
nUsipirkti, kas veža giminėms
dovanų už kelis šimtus dolie
rių, o nėra pirkęs Lietuvos
Laisvės Paskolos bono, tas,
matomai, yra Lietuvos priešas.
Reikalavus iš valdžios, kad 31
neminkštai apseitų su tokiais,
dabar nereikia pykti, kad ji
reikalavimą išpildo. •

Suėmus tą visa, kas čia pa
sakyta, dar lieka ir kitų prie
žasčių, del kurių įvyksta nesu
sipratimų ant Lietuvos rubežių. Kaikurios Lietuvos valdi
ninkų rųšys pakliuvo į rankas
organizacijoms su labai abejo
tina politiška pakraipa. Gele
žinkelių ir krasų (pašto) darbi
ninkar yra sudarę dvi griežti
P-nas J. L. S. stebisi, kaip juniji, į kurknlvi priima a:v
galima imti muitą didesnį ne menis nepr i jaučiančius Lietu
gu daigto kaina. T e c U r j vi vos neprigulmybei, o nepriima
krikščionių-demokratų. Muitų
sose viešpatijose muitai ant
valdyba yra taip-gi labai nekaikurių dalykų būva branges
tolyma geležinkeliečių ir krar
ni negu pats daigtas. Degt'sininkų junijoms. Mes j a u se
nės ir tabako muitai beveik vi
niau minėjome, kad krasininsur kelis ar keliolika sykių
kai iš krikščionių demokratų
brangesni negu degu nė ir ta
reikalauja 40 skatikių ženkle
bakas. Taip pat yra su šilkais, lio, kuomet laisvamanių laik
su opijumu, su gana ilga eile raščių daug didesnį pundą
kitų dalykų.
siunčia už 20 skatikų. Val
Muitas kartais būva priemo džios
oficijozą
" Lietuvą' \
nė apsiginti nuo neteisybės. krasininkai visai liovė siunti
Jei viena viešpatija uždeda nėti " D r a u g u i ' ' į Ameriką.
sunkų mokestį ant išdirbinių Tai vis yra blogos pasekmes
kitos, tai ta antroji užkrauja. to, kad darbininkų organiza
tiek pat ant išdirbinių pirmo cijas pagriebė į rankas nesąži
sios. Lietuva yra odų gamini ningi politikieriai socialde
mo šalis. J a i svarbu neįsileis mokratai ir vietomis bolševiti svetimų odos išdirbinių, to kai. Pasinaudodami Lietuvos
dėl ji gali užkrauti sunkius laisve jie tapo Lietuvos vab
dininkais. Gaudami iš valdžios
mokesčius ant jų.
Žmonės
nusiskundžiantieji algą jie nežmoniškai elgiasi su
dideliais Lietuvos muitais vi žmonėmis, kad tik tą valdžią
suomet užmiršta pasisakyti, ar paniekinus. Todėl už skriau
jie turėjo pirkę Lietuvos Bo das daromas ant Lietuvos runų, ar jie parodė to pirkimu bežiaus, jei jos kur ištiesų pa
ženklą. Daugelis amerikiečių sitaiko, nereikia kaltinti Lie
reikalavo, kad Lietuvos val tuvos valdžios, o reikia pa
džia nepaglostytų tuos Ameri- garsinti vardą ir pavardę val
dininko padariusio
skriaudą,
paminėti dieną ir mėnesį. Ta
biif: ailikta programa, siisMedanri
iŠ kalbą, dainų, piano skambinimo, da krikščionys-demokratai ga
lės pareikalauti seime, kad mi
deklemacijų, įr t. t.
Visi nariai prašomi skaitlingai nistras pabaustų nusikaltėlius.
Kaltinimas Lietuvos už socisusirinkt'.
Korespondentas. jalistų žiaurumą yra neteisy
bė.
IŠ BRI6HT0N PARKO
Lietuvos Vyčių 36 kuopos pusmėnesinis susirinkimas įvyks seredoje, liepos 28 d., 7:30 valandą va:
kare McKinley parko svetainėje.
Visi nariai kviečiami susirinkti.
Yra svarstymui daug svarbių rei
kalų.
Valdyba.

•
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PASPORTU BliANKAS
PILDOME
DYKAL
BalUo Oonsultatioo Bureau, Inc.
tft So. Dearboni St. Chicago.
Room 204

CHICAGO, ILLINOIS.

AUKSINIS LENCIŪGĖLIS DYKAI.
Tikras Europiškas Roskopf tiktai $4.75
Jeigu nori turėti fferą. gražu ir stipru laikrodėlf. toki>, kuris lai
kys per daugel metu — pirk TIKRA Kt KOPEJISKA.

1

"ROZKOPF"
Sis laikrodėlis yra padirb
tas 16 niekelio, SU DRŪTU
viršeliu ir geru Šveicarišku
movementu, patentuotu r e 
guliatorium su stiklu
kad
numeriai neapdulk^tų. Nu
meriai rodanti lala yra labai
gražų s.
Sie laikrodžiai yra žinomi
visam pasaulyj, užtat kad
jie labai geri, stiprus ;r u ž 
laiko laiką reguliariai, —
juos galima neSiotl papras
ta dieną ir nedėldienyj, jie
visuomet gražiai atrodo.
Kiti p a r d u o d a Šiuos laik
rodžius po 8 dolierius
ir
daugiau — bet mes ant neaprubežiuoto laiko pajduodame juos
už $4.75,—dar
prieto pridedame dykai g r a 
žų paauksuotą LENCIT'nELf
Nepraleiskite Šios progos — bet rašyk- šiandie ir užsisakyk vieną
iš tų laikrodžių, nes jų n e d a u g liko.
Su užsakymu užtektinai pasiųsti 25c. pinigais a r k r a s o s Ženk
leliais, o likusius užmokėsite kuomet gausite laikrodėli
llašyk šiuo a d r e s u :

ALL VVORLD EXPOETERS
10t»

No. Aslilond Ave.

Dent. 6S&

Chicago, III.
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morfcsa Street
CHICAGO, ILLDIOie
Telefonas Yard* MSI
TaOandoa: — f iki 11 i i ryto;
i po pietų Iki 8 v*k. Wedėliomls nuo I iki 8 vaL vakaro.
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> PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofiso i People Teatro
1616 W. 47 Str.
Tol. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po piety.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Re*. 2214 W. 42rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 262

• • - • • « • »

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ*
Oflaaa Ir O/venlmo Tl«ta

8253 So. Halated Str.
Ant Viršaus Universal Stote Bank
Valandos nuo 10 Iki 12 ryto: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 rak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.

Tol. DroTor 7642

I

Dr.LIETUVIS
C. Z.DEICnSTAS
V eželis
Valandos: ctjio 6 ryto iki t vak.
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakaro
4712 SO. ASHLAND A V E H U S
arti 47-toe Gatvės

Teleft

SERGĖKITE SAVO AKIS.
j . P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS

ADVO&ATAii

454t 8. WOOD 8TKKKT
7M W. lStb STKKJBT
CHICAGO.
MffKlaAfy 4SM

S. D. LACHA WICZ
LIET UVYS

GRABORIUS

Patarnauju,
laidotuvėse ko
Reikale meldžiu a t s i š a u k t i ,
d a r b u busite užgonėdlnti.

2314

W. 28 PI.
TeL

OOBJJ

pigiausia.
o mano

Chicago, UI.

2190.

-

!S?

OOV04

Resld. 1129 Indepetidence Blvd.
Telefonas Van Buren 224

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės licjaat i kru
r*, kuomet skaitai ar siuvi ar m šal, tai tuomet yra Ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 16 metų
patyrimas priduos J u m s geriausio
patarnavimą u i prieinamo kaina
net taip žemai net iki 68.66.

JOHN SMETANA

DR.A.A.R0TH,

Akių Specijalistaa
1801 S. Ashlimd A v. Chicago

\MM* gydytojas tr chirurgą*

Egzaminas suteikiamas dykai.
Kampas 18-tos gatvės.
2-čios lubos viri Platt'o aptftekoe,
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 12
Tėmyktte | mano rtiroią
Valandos: nuo 7 vai. taryto Iki 9
vai. vakaro. Panodėhala,
mis ir Petnyčiomia.

SpecUalistas Moteriškų, Vyriško
VaJk Q i / vtsn chroniško ligo
VALAMDASt 10—11 ryto 2—9 pc
rok. HedeHomla 10—19 A
Oflsoa: 9264 So. Halsted S t , Chloagt
Telefonas Dnrter 9092

