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Talkininkai Nepagei
dauja Taikos Europoje 
Prancūzija Svajoja apie 

Didelę Lenkiją 
Nesutinka Daryti Taikos su 

Sovietine Rusija 
TALKININKAI STOVI Ufr 
SAVO TAIKOS SĄLYGAS. 

Nori. kad prie jų taikintusi 
bolševikai. 

nuoraonos. .lis nori Lenkijai 
atgauti visus tuos svetimų že
miu plotus iš kur lenkns iš-
vijo bolševikai. 

Suprantama, kad su tokiais 
reikalavimais Rusija nesutiks. 
Pasekmėje bus atnaujintą ka
rė prieš lenkus. Nukentės Len
ki ja. Nuo bolševiku veikimo ne 
bus sveika nei pačiai Lietuvai 
ir kitoms šalims. Tr už tokia 

'•• padėtį, už kraujo liejimą pri-
: sieis padėkoti Millerandui, 
svajojančiam apie didelę Len-

i kiją, ir norinčiam, kad Rusi-
I ja neturėti] jokio susisiekimo 
I .su Vokietija. 

Stebėtini daiktai. 
Taikos Europoje pageidauja 

Anglija, Italija, Belgija ir ki-
I tos šalys, katros daug kentė

jo nuo karės. Tokia taika ga
lima tik susitaikius su Rusi
ja. 

Bet taikai yra priešinga vie
na Prancūzija. &itos diploma
tai verčiau nori matyti toles
nį kraujo praliejimą, kaip 

; maža Lenkija, katrai labai no-
! risi praturtėti svetimomis že-
! mėmis. 

Boulogne, liepos 28. An
glijos ir Prancūzijos ministe
rių pirmininkų su jų palydo
vais konferencija čia Įvyko va
kar. Taigi viena diena pir
miau, kaip buvo skelbiama i; 
tikėtasi. 

Nutarta atmesti Rusijos so
vietą valdžios pasiūlymą i mo
ti konferenciją Londone tos 
valdžios atstovu su talkininku 
mstovais su tikslu įvykinti 
'O H ropojo taiką. 

Prancūzijos nu n i si c.i s pir
mininkas Millerand į aroiškė, 
]og sovietinė Rusijt? t"gu pir
miau susitaiko su Lenkija. Tos 
taikos tarvbosna tegu bus 
pakviesti visu Rusijos paru-
bezinių valstvbiu atstovai. 
Kuomet tas bus iiukamai nl-
li;Ja, tuomet, sako, bus gali
n a pagalvoti ir apie kont'e-
11 nei ją talkiu i n k j MI sovietine 
Rusija. 

Anglijos miiiisteris pirminin
kas Lloyd George sutiko su 
tuo Millerando pareiškimu ir 
tuo ja us suredagavo notą sovie- j 
tu valdžiai, kaipo atsakymą.j Rusijos darbininkai turi prip-
Nota pasiųsta.' rasti prie drausmės. 

BOLŠEVIKAI FAREIKA 
LAUŠ KOMPENSATOS. 

Nepavyko konferenefia. _x . . , 
Stockholmas, liepos 28. — 

Be kitko, Millerand buvo at- j čia vieši sovietinės Rusijos 
sisakęs ir tarties apie sovietų i prekybos komisaras Krassįn. paduotą sąlygą, kad Maskvos 
valdžiai pasiduotų priešbolše-
vikinės rusų kariuomenės va
das gen. "VVrangel. 

Kitko buvo laukiama iš tos 
ministerių pirmininką konfe
rencijos. Taip bent tvirtinama 
pačių anglų. 
. Abudu ministerių vakar čia 

atkeliavo su būriais palydovų. 
Buvo laukiama, kad jiedu pa
sidarbuos už taiką Europoje. 
Tuo tarpu abiejų konferencija 
tęsėsi apie pusvalandį. Ir nie
ko gera neatlikta. Tik paskelb
ta, jog Anglija su Prancūzija 
laikosi savo senų .reikalavimų. 
Ir nemano nei kiek nusileisti 
bolševikams. 

Millerand už Lenkiją. 

Kituomet Rusijos sovietų 
valdžia buvo pranešusi talki
ninkams, jog sovietų su len
kais konferencijon nereikalin
ga šaukti parubežinių valsty
bių atstovus. Nes Rusija jau 

i Pasikalbėjime klausime taikos 
i 

i su talkininkais jis pareiškė, 
jog Rusija turi visą eilę rei
kalavimų talkininkams už ne
draugingą jų visas laikas atsi-
nešimą į Rusiją. Rusija nuo 
talkininkų pareikalaus kom-
pensatos (atlyginimo) už pa
darytas rusams skriaudas. 
Tuos reikalavimus Rusijos 
atstovai paduos tikroj su tal
kininkais įvyksiančioj taikos 
konferencijoj. 

Darbininkai ir drausmė. 
Tol i aus Krassin pareiškė, 

kad Rusija nepageidauja jokiu 
užkariavimų. Atsisako nuo vi
sokios propagandos užrube-
žiuose. Pagaliaus visai mažai 
reikalų nori turėti Rytuose. 

Paklaustas apie industriji 
nę tiraniją Rusijoje Krassin 
pasakė, jog Rusijos darbinin
kai nepasitvarkę, neturi jo
kios organizatyvės drausmės. 
Kuomet jie pripras1 prie rei-

susitaikiusi su tomis valstybė-' kalingos drausmės, tuomet su

miš. 
Bet Millerand laikosi savo 

silauks sau pilnos laisvės są-

LIETUVIAI UŽĖMĖ SU 
VALKUS. 

Bolševikai paėmė Gardiną. 

Varšava, liepos 26 (suvėlin
ta) Lietuviu kariuomenė už 
ėmė miestą Suvalkus, pasit
raukus iš ten lenkų kariuome
nei, kuri bijojo bolševikų už
puolimo. 

Bolševikų kariuomenė paė
mė Gardiną, iš kur lenkai, nu
stumti į pietus turėjopersikclti 
per Nemuną. 

Šiandie bolševikai Liefuvos 
ir Baltgudijos šone užima de-

GRAIKAI PAMUŠA TRAKI 
JĄ. 

Provincijai paskirtas Ir guber
natorius. 

• 

Konstantinopoli*, liepos 27. 
— Anot apturėtų čia žinių, 
žiaurus mūšiai seka aplink 
Adrianopolį graikų su turkų 
ir bulgarų spėkomis. Adriano-
polio komendantas Jafar Tay-
a r kol-kas pasekmingai gina
si. Turkams-bulgarams apsigi-
nimą palengvina šalimais mie
sto bėganti upė. Graikai nelei
džiami persimesti per tą upę. 

markaeijos liniją, kokią kituo-)- Sužeistas pulkininkas Zym-
met lenkams buvo paskyrusi 
talkininkų taikos konferencija. 

BOLŠEVIKAI UŽTRUNKA 
SU ARMISTICIJA. 

Skelbia to atidėliojimo prie 
žastis. , 

Londonas, liepos 28. — Iš 
Maskvos bolševikų valdžia 
bevieliu telegrafu paskelbė, 
jog anksčiau liepos 30 d. ne
gali susieiti su lenkais karės 
fronte tarties armisticijos 
klausime. 

Tam tikslui jie paduoda prie-
žasgių. Pirmiausia,jiems rei
kia nuraminti atmuštų teritori 
ju gyventojus, katrie labai 
daug nukentėjo nuo lenkų bar
barizmo. Peskili, bolševikam* 
yra reikalingas didžiai platus 
kariuomenės patvarkymas. 

SUSPENDUOTAS POLICI 
JOS LEITENANTAS. 

brakakis, graikų kariuomenės 
vadas Karagatcbe. 

Graikai sakosi jau užėmę 
teritorijas pradėjus Marmora 
jūrėmis ir toliaus linija per 
Kenslian, Malgara, Muradli ir 
Aborlv. 

DANIELS ATSAKO CHRI 
STENSENUI. 

Lenkams neparduota karės 
medžiagos. 

Yakima, Wash., liepos 27. — 
Į armeriii-darbo part i jos (ži
nomos trečiosios partijos) 
kandidatas į prezidentus 
Christense i pradėjo prikai
šioti karės laivyno departa
mentui, buk šis tiang karės 
r/odžiagos p a r d a v ę lenkams 
su tikslu tai pavartoti prieš 
bolševikus. 

Karės laivyno sekretorius 
Daniels užgina tuos Cbristen-
seno prikaišiojimus. Sako, jie 
.voku nepamatuoti ir ne-eisin-

Karės u.-paname • tas dai 
pirm lenkų ofensyvos lenkams 
buvo pardavęs visokių drabu
žių. Bet karės medžiagos nėra 

PASIBAISĖTINA NELAIMĖ 
i 

ŽUVO VISA LIETUVIŠKA 
ŠEIMYNA. 

Traukinis sutraškino automo 
biliu. 

Kitos graikų spėkos perėjo ^ a v e lenkai pirm savo ofensy-

Policijos viršininkas 29 die
noms suspendavo Cragin poli
cijos nuovados leitenantą Bo-
vvler, kurio apirubėje' žydėjo 
gamblerystė. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

apę Marica tarpe Man d ra ir 
Lulei burgąs. Jos susijungs sii 
graikų sparnu, ištiesiamu nuo 
Marmora jūrių. 

Paskirtas gubernatorius. 

Graikijos vyriausybė dar 
nepamuštai Trakijai paskyrė 
ir generalį gubernatorių. Juo 
yra Sachtoris, kurs Šiandie 
Rodesto organizuoja valdžia 
arba administracijinę tarybą iš 
kelių graikų ir turkų, vieno 
armėno ir vieno žvdo. 

Marmora salą graikai paė
mė savo karaliaus Aleksandro 
vardu. Sala pavesta valdyti 
tarybai, kurion ineina (5 grai 
kai, 3 turkai ir 1. žydas. 

Nesutikimai Kemalo su bolše 
vikais. 

Mustapba Kernai paša, tur
kų nacijonalistų vadas, anot 
žinių, nesutinkąs su rusų bol
ševikais. Sakoma, pakeltas 
klausimas, katrie bus vyresni 
turkai ar bolševikai steigiant 
sovietus Anatolijoje. 

Leninui norisi Anatolijoj į-

vos prieš bolševikus. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BRODY 

Londonas, liepos 29. — Bol
ševikai paėmė nuo lenkų svar
bų Galicijos miestą Brody, ne-
toliesia nua Lvovo, sulig ofi-
cijalio bolševikų pranešimo iš 
Maskvos. 

vesti Rusijos sovietų valdžios 
formą su lokalėnris valdvbo-
mis. Kernai sutinka su sovie
tais, bet sako, jog turkai turi 
naudoties pilnąja nepriklau-
somvbe. 

- Bet, matyt, yra mažas daik
tas tie nesitikimai. Nes bolše
vikai turkams kariauti prieš 
talkininkus duoda pinigų, a-
municijos ir visokios karės 
medžiagos. Kol-ka» nepažada 
kariuomenės. Nes bolševikams 
patiems kariuomenė reikalin
ga. Bet vietoje to Kemalui lei
džiama turkus mobilizuoti Ru
sijos teritorijose. 

Vakar <0bieagoje ir apyKn-
kėse įvyko di<Tolių nelaimių su 
automobiliais. Dešimts žmonių 
užmušta ir trys sužeista. Ne
laimės įvyko ant geležinkelių, 
kur neapdrausti skersai pra-

s\ važiavimai. Vargiai pagys ir 
tie trys sužeistieji. 

Mirė: . 
Petras Jaukštis, 44 mėty, 

2158 W. 23 gat. 
Petronėlė Jaukštis, 37 m. 
Adolfas Jaukštis, 2 metų. 
Viktorija Jaukštis, 6 metų. 
Prane. Ivanauskas, 36 m. 
Mrs. Warren Hicks. 
William Dennison. 
Mike Rutyna. 
Willįam Buis. ' 
Robert Thompson. 
Sužeista: 
Elzbieta Jaukštis, 46* m. 
Warren Hicks. 
Miss Matilda Dennison. 

Su Jaukščių šeimyna nelai
mė įvyko vakar po pietų ant 
Scott kelio, už f> mylių rytuose 
nuo Mieliigan City, Tnd. 

Jų automobilių sumalė grei
tasis Miehigan Gentral trau
kinis. 

Jaukščiai buvo aplankę St. 
Josepb ir Benton Harbor, 
Mieh., ir važiavo namo į Chi-
cago. -

Elzbieta Jaukštis pavojin
gai pažeista. Jinai paimta Šv. 
Antano Jigoninėn, Micbigan 
City. Jos abidvi kojos sutruš-
kintos. Sakoma, vargiai pagy-
sianti. 

RUSIJOS AUKSAS PAS 
KLEISTAS KINIJOJ. 

Matyt, bus gen. Semionovo 
darbas. 

TO 
• 

Pekinas, Kinija, liepos 28.— 
Kas įvyko su Rusijos aukso 
atsargos dalimi, kokią turėjo 
žinoma kituomet Omsko val
džia Siberijojef 

Čia ir kitur tas klausimas 
dažnai pakeliamas. Tr neleng
va į tai atsakyti. 

Kuomet bolševikai paėmė 
Omską ir tos valdžios ofisus, 
jie pranešė, jog daugelis auk
so nežinia kur pragaišo. 

Savo keliu, įvairus bolšeVi-
kų nugalėti rusų generolai ir 
kiti buvusieji viršininkai tvir
tina, kad jie nieko nežiną â  
pie pragaišusius milijonus au
kso. 

Pasirodo aukso rubliai. 

Pastaraisiais laikais tečiaus 
tasai ekonominis galvosūkis 
palengva išaiškinamas, kuo
met Harbino turgavietėse pa
sirodė rusų auksiniai rubliai. 

Šiandie Harbine yra daug to 
aukso. Auksinių rublių turi 
kuone visi krautuvninkai. 
Auksas paskleistas apyvarton 

taip, kaip ir iš paprastojo me
talo pl>mmj 
--Bet t ie rusijNąiiksiniai pini
gai ne visi naujoMnlal. Dau
gelis iš jų yra senovės 
na iš 18-tojo metaŠimčio. 

Vienas kinas krautuvinin
kas turi apie tūkstantį rusų 
auksiniij monetų. Tie pinigai 
padirbdinti Rusijoje viešpa
taujant carienei Katarinai II . 

Yra ir kitų rusų pinigų ne
paprastos vertės, kaipo reteny
bė. Kadir tokie variniai rub
liai, už katruos senų pinigų 
rinkėjai brangiai užmoka. Ir 
tų rublių yra Harbine. 

Matyt, Semionovo darbas. 

Tie visi auksiniai rusų pi
nigai, suprantama, paeina nė 
iš kur kitur, kaip tik iš Rusi
jos aukso atsargos, tos atsar
gos, kokią turėjo Omsko, ar-
ba~ Kolčako valdžia. Toji au
kso atsarga buvo žii#ma,' kai
po Samaros ir Kazaniaus de
pozitai: 

Tų depozitų dalį paėmė su 
savimi gen. Semionov. Kitą 
dalį paėmė bolševikai grmvųs 
Kolčako valdžiai. Pastarąja 
aukso atsargos dalį savo glo
boje buvo laikę čekai-slovakai. 

Tad gana bus aišku, jog 

šiandie paskleisti Harbine ru
bliai — tai bus išleisti paties 
Semionovo. J is tuH daug tų 
rublių, tad ir nesigaili. 

Visur pilna aukso. 

,Kad tas bus Semionovo dar
bas, gali paliudyti faktas, jog 
nesenai Harbine Kinijos mui
tinės valdininkai 15,000 rublių 
aukso konfiskavo pas gen. Se
mionovo generolą Sirobojars-
ki, kurs mėgino tą auksą įneš
ti Kinijon. Jis sakėsi, jog tie 
pinigai paskirti užmokėti už 
pristatytą Semionovui karės 
medžiagą. 

Semionovo pulkininkui Kru~ 
pskiui pats Semlonovas iš
mokėjo 500,000 rublių auksu 
už kokį tai atliktą svarbų pa
tarnavimą. 

Didžiuma tų pinigų Harbine 
pakeista s-retimų šalių pini
gais. 

Semionovo tarnaitė Mary 
savo dažnai kelionei gauna po 
100,000 fr po 500,000 rublių 
aukso nu 0 paties Semionovo. 

Tad šiandie Rusijos aukso 
atsarga suskaldyta ir visi aną 
naudoja. Tuo tarpu pati rusų 
tauta breda per didžiausius 
vargus. 

NELEIDŽIA SIŲSTI AMU 
NICIJOS LENKAMS. 

Coblenz, liepos 28. — Iš 
Prancūzijos per Vokietiją 
traukiniu iš 13 vagonų len
kams buvo gabenami ginklai 
ir iymimieija. 

Marburge vokiečiai civiliai 
ir policija traukinį sustabdė 
ir pasiuntė atgal Prancuzijon. 
Tas padaryta todėl, kad Vo
kietija pasiskelbė ncutralė len
kų su bolševikais karėje. 

IŠAIŠKINAMAS LIETU
VOS "ULTIMATUMAS" 

, RUSIJAI. 
WASHINGTON, liepos 28.-

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
čia paaiškina, ką reiškia Lie
tuvos "ult imatunias," pasiųs
tas sovietinei Rusijai, apie ka 
vakar buvo skelbiama iš Var-
savos. 

Tas "ul t imatumas", tai se
niau Maskvon pasiųsta Lietu
vos vyriausybės nota, palie
čianti visas tas Lietuvos te
ritorijas, kurias pirmiau okm-
pavo lenkai, gi šiandie inėję 
bolševikai. 

BolšeVikai į tą Lietuvos no
tą atsakė. Pareiškė, jog tos 
teritorijos jiems laikinai rei
kalingos vesti karę prieš len
kus. 

Tečiaus lietuviai su bolševi
kais padarė sutarimą, sulig 
kurio nustatyta demarkacijos 
linija per tas Lietuvos terito
rijas, kurias pirmiau okupa
vo lenkai. 

Demarkacijos linija driekia
si tiesiog per Gardiną, Varė
nos tvirtumas, Naujus Trakus 
ir Švenčionis. Visas čia pami
nėtas vietas pasilaiko lietu
viai. I r per tą demarkacijos 
liniją uždrausta pereiti bolše
vikų kariuomenei. 

Sulig sutarimo, bolševikai 
gali naudoties Gardino —Min
sko geležinkelio linija. Bet 
lietuviai valdo Gardino —Vil
niaus — Dvinsko liniją, ku
rią pirmiau savinosi lenkai 

Rygrre Lietuyos atstovai 
su sovietinės Rusijos atstovais 
tame klausime turi konferen
ciją. Konferencijoje galutinai 
bus nustatytos teisės, kokio
mis bolševikai gali naudoties 
laikinai okupuotose Lietuvos 
teritorijose. Podraug bus ga
lutinai aptarta, kuomet bolše
vikai turės visai apleisti tas 
Lietuvos teritorijas. 

DRAUDŽIAMA PASTOS 
DARBININKAMS MAIŠY 

TIES POLITIKON. 

VVashington, liepos 28. — 
Paštų sekretorius Burleson pa
skelbė perspėjimą visiems paš
tų viršininkams ir darbinin
kams nesimaišyti šalies politi-* 
kon kampanijos metu.* To rei
kalauja ei vi lės tarnybos įsta
tymai. , 

SUAREŠTUOTA K E U O L I 
KA INTARIAMŲ. 

Policija suareštavo kelioli
ka intariamų žmonių sąryšyje 
su apiplėšimu Hart, Schaffn-
er & Marx kasininko, kuomet 
du plėšiku pašauta, gi du pa
bėgo. 

Pabėgusiu plėšiku kol-kas 
nesurandamu. Nesurandami, 
žinoma, ir paimti pinigai. 

PAIMTAS NELAISVĖN JA. 
FAR TAYAR. 

Turkai tad neteks Trakijos. 

Konstantinopolis, liepos 29: 
— Pagaliaus graikai užėmė 
Trakijos miestą Adrianopolį 
po aštrių susirėmimų su tur
kais —bulgarais, katriems va
dovavo pulkininkas Ja fa rTa-
yar. Šitas vadas paimtas ne
laisvėn. 

Tad reiškia, kad turkų-bul-
garų pasipriešinimas galutinai 
sutruškintas. I r patį Trakijos 
provincija bus graikų užimta. 

Pirm ineisiant Adrianopo-
lin, graikai tą miestą iš visų 
šonų buv0 apsupę, taip kad 
turkų-bulgarų^ vadui nebuvo 
progos pasprųsti. 

PINIGU K U R ^ . 
Svetimą viešpatijų pinigą vef= 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 27 d. buvo tokia sulig Mci 
chants Loan & Trust Co.: 
Angį'jos sterlingų svarui $3.79 
Lietuvos 100 auksinų 2.53 
Vokietijos 100 markių 2.53 
Lenkijos 100 markių .76 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 7& 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 78 
Italijos už 1 dol. 17 1. 95 

. 
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ŪRffUGKS Ketvirtadienis, liepos 29'1920 

LIETUVIŲ KATAUKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldJenlud. 

PRENUMERATOJ KAINA: 
CHICAGOJ I B UŽSIENYJE: 

Metams $800 
Pusei Metų . - ._ . . ._ • • • • - • • • 4 ' ° ° 

SUV. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metu S.00 

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

"Draugas" Piblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Tel. MeKinley 6114 

re, t. y. pilnai, tai yra nepri 
leido naudotis tarptautinėmis 
sutartimis, todėl negali! dėt j 
ant Lietuvos nei priedermę 
pildjti neutralybės įstatu**, 
kuomet tat yra kenksminga 
Lietuvai. 

,, Galva
nauskas ir Grine

vičius. 

Lietuvos Vargai. 

Mūsų Neutralybė. 
Dviem viešpatijom kariau

jant trečioji nedalyvaujančioji 
karėje viešpatija vadinasi neu-
tralė. Neutralybė reiškia vieš
patijos neprisidėjinia nei prie 
vieno dviem kaimynam kariau
jant. Lenkams ėmus kariauti 
su Sovietų Rusija del Ukrai
nos Lietuva neprisidėjo nei 
prie Rusų nei prie Lenkų. Tas 
vadinasi Lietuvos neutralybė. 

Apšviestame pasaulije, ypač 
tarp Europos ir Amerikos 
viešpatijų buvo šiek tiek įs
tatų apie neutralybė ir jos iš
pildymą. Tie Įstatai apėmė 
toli ne visus dalykus pasitai
kančius neutralybė i esant. To
dėl galima sakyti, kad tarp 
tautiniai pasaulio įstatai apie 
neutralybė buvo ir tebėra ne
pilni. 

Tie' nepilnieji neutralybės 
įstatai buvo ir yra įstatui tik 
toms viešpatijoms kurios tu
rėjo savo atstovų suvažiavi
muose, išleidusiuose :icutraly-
bės įstatus. Kai-kurios vieš
patijos, priėmusios neutraly
bės įstatų didžiumų, keletą 
bet-gi nepriėmė ir skaitėsi ne
turinčios priedermės tą pildy
ti. Taip yra įsta-as karės me
tų netrukdinti maisto priveži
mą vienos kariaujančios dali -s 
nekariaujantiems gyventojam.-. 
Anglija to įstato nepriėmė ir 
užgriebdavo -laivus vežančius 
maistą į Vokietiją pasaulio 
karės laiku. 

Kartais viešpatijos laužy
davo savo pripažintus neutra
lybės įstatus. Taip Vokietija 
1914 m. įvedė savo kariuome
nę j Belgiją, nors buvo pasi
rašiusi po įstatu draudžian
čiu ta padaryti. Taip puru me
tų vėliau padarė Anglija išso
dindama savo kariuomenę Sa
lonikuose, kurie priklausė neu-
tralei Grekijai. Tokių nusikal
timų prieš savo pačių pripa
žintus neutralybės įstatus yra 
padariusios pačios didžiau
sios, pačios artymiausios ir 
pačios pirmiausios dabartinės 
viešpatijos. 

Jeigu tat Lietuva neapseitų 
taip, kaip neutralybės įstatai 
reikalauja, tai, pirmiausiai, 
netaptų blogesnė už beveik 
visas paskutinėje karėje da
inavusias ir nedalyvavusias 
v'tšpatijas. Kadangi Lietuvos 
atstovai nedalyvavo nei viena 
rae suvažiavime nustaciusiame 
Iieutralybės įstatus, todėl ne 
gali lu t i nei kalbos apie Lie
tuvos nusikaltimą neutralybė? 
įstabius. Lietuva nedali imti 
ant savo pečių vienas tik sun
kenybes, kuomet jai neduoda
ma patogumų. Didžiosios vieš
patijos iki šiol jiepnpažino 

Kol Galvanauskas buvo Lie
tuvos ministrų pirmininku, kol 
Antanas Smetona buvo Lietu
vos prezidentu, tol Lietuva, 
nuolat rengdamosi atsiimti 
Vilnių, pilnai prisilaikė neu
tralybės Lenkams kariaujant 
su Rusais. Kuomet preziden
tą tapo p. Xaruševrj'us, o 
ministrų pirmininku p. K. 
Grinius, mųs tautos politika 
išėjo iš neutralybės. Tas fak
tas parodo, kad asmenų per- platintojai 
mainą mųs politikoje daug rei
škia. Tauta nepersimainė, bet 
asmenys persimainė, persimai
nė ir politika. 

« 

Gerai, kad Vilnius tapo at
gautas. Bet ineinančia \ jį Lie
tuvos kariuomenę pasitiko ru
su, komisaras, kaip Šeimynin
iais pasitinka svečią. Komisa
ras pažadėjo, kad rusų ka
riuomenė išeis iš Lietuvos, 
bet kol kas visas pietinės Lie
tuvos rytų kampas tebėra pil
na? rusų kariuomene*. Nėra 
aiškaus oficijalio pranešimo, 
kad ji butų pasitraukusi iš 
V'») niaus. 

Šleževičiaus laikais Lietuvą 
laikė užgulusi vokiečiu kariuo
menė, likusi dar nuo V)\it me
tu. Paskui atsirado naujai at
vykusi bermontininku kuriuo-
menė. Lietuva turėjo pakentėti 
luos nemalonius svečius. Ber
montininkai žlugo, Šleževi
čiaus ministerija atsistatidvno. 
.irs vietų užėmė Galvanausko 
ministerija. J i pasižymėjo 
Lietuvos ir Anglijo& bičiulybe 
ir neutralyb? su lenkais. Bet 
lenkai tapo j -vyti, neutralybės 
r.obėra ir ministrams pirmi
ninkauja p. Grinevičius. 

Trumpa mųs tautos gyveni
mo peržvalga parolo tris mi
nistrų kabinetus ir tris sveti
mu kariuomenių užgulimus ant 
Lietuvos. Vienam ministru ka-
binetui rodosi viena sloga ge
resnė, kitam kita. O mums 
lietuviams tos svetimos ka
riuomenės mūsų tėvynėje vis 
vienaip išrodo sunkio* slogos. 
•JU spalvos skiriasi: buvo juo
do prūsų erelio pulkai, buvo 
balto lenkų erelio garbintojai, 
yra raudonoji rusų armija. 
Jau mums pakanka tų sveti
mų spalvų. Norėtume kada 
nors liktis be svečių ir pra
dėti savo dienų darbą dirbti 
savo namuose ir laukuose. 

Jau trokšta širdis ministeri
jos, kurios pirmininkas butų 
nei "v ič ius" nei "auakas" , o 
kokis nors " a i t i s , " " o n i s " ar 
u a s " . Gal tada nebūtų nei 
svetimų spalvų, nei svetimų 
kariuomenių mųs žemėje. 

Lietuvos, kaip matyti, jau 
joki jos išlaukiniai priešai ne
užslopins. 'Galop, tie priešai 
mažįnasi. J ie vieni kitus klup
do, o Lietuva stiprėja. 

Bet yra kitų priešų, kurie 
Lietuvai kenkia, ja žudo ir ga
li baisiausių skriaudų padary
ti. Tie priešai yra girtuoklys
tė, valdininkų ir milicijos sau-
vališkumas ir nesąžiningumas. 

Daugybė Lietuvos dabarti
nių valdininkų yra geriausi 
ir- gryniausio kraujo buvusių 
rusų valdininkų įpėdiniai. 

Apgaudinėja, kyšius ima, 
savo pareigas arba apleidžia, 
arba pildo visiškai netikusiai. 

Milicininkai, kurie turėtų 
būti tikrais tvarkytojais ir 
tvarkos dabotojais, yra, kaip 
tik atpenč, didžiausi betvarkės 

Grįžusieji iš Amerikos į 
Lietuvą, atrašo laiškus ir juo
se vieni skundžiasi, kad juos 
nežmoniškai aplupo ant Lietu
vos rubežiaus, o kiti praneša, 
kad ėmė nedaug. 
Šiame reikale tas skirtumas 

ar nepriguli taip-pat nuo val
dininkų. Vieni, gal but, laikosi 
teisingų įstatymų ir ima kįek 
priguli, o kiti gal jokių įsta
tymų nesilaiko, o gal pritaiko 
tokius įstatymus, pagal kurių 
gali paimti daug daugiau. 
Sunku stačiai kaltinti, bet spė
lioti galima. 

Girdėti, kad reikės Lietuvo
je Geležinės Ministerijos, kuri 
geležine ranku šluotų laukan iŠ 
Lietuvos visas šiukšles, kurių 
senasis rusų valdymas ir bu
vusioji karė tiek daug Lietu
voje priveisė. Turės ji taip 
pritverti valdininkėlius, #kad 
jie cypdami įstatymų laikytų
si. 

J au prieš St. Seimo susirin
kimų daug gerų įstatymų bu
vo išleista, bet valdininkai ne
siteikė jų laikytis, jie bandys 
ir toliau taip daryti. 

Kitas priešas — tai girtuok
lystė. Sįs priešas visokeriopai 
veda Lietuvą į pražūtį. Seniau 
Lietuvoje žmonės gėrė, bet da
bar geria daug daugiau. 

Nežinia delko taip darosi ? 
Gal but iš didelio džiaugsmo, 
kad susilaukė nepriklausomy
bės. Bet reikia atminti, kad 
ne svaigalai iškovojo nepri
klausomybę, o tik blaivumas ir 
pasišventimas. 

Lietuva sykiu su Lenkija 
jau kartą buvo netekusios sa
vo nepriklausomybės, o tai at
sitiko tarp kitų priežasčių ir 
dėlto, kad lenkų ir lieiiivių po
liai pamėgo perdaug patys ra
gauti ovaigalėlių ir liaudį jais 
vaišinti Beragaudami svaiga
lų visiškai neteko ir tos ma
žos tvarkos, kurios da pas juos 
truputis buvo likę, o po to, 
kaipo letvarkius, kiti suval

dė, ir suvaldę tarp savęs pa 
sidalino. 

Kada pirmieji europiečiai 
kolonistai pradėjo keliauti Ą 
Ameriką, tai tuomet vietiniai 
gyventojai, indijonai, buvo 
iiuosi ir neprigulmingi. J ie bu
vo labai narsus ir karingi, bet 
tapo pergalėti ir visiškai su
naikinti mažumos europiečių. 
Indijonus sunaikino ne tiek eu
ropiečių ginklai, kiek jų svai
galai. Anglai ir olandai, kurie 
čia pirmi atsikraustė tik tokiu 
ginklu daugiausia ir kariavo. 
Indijonai svaigalų ėdami vie
ni pirmu laiko žuvo, o kiti 
tarp savęs bekariaudami pa
tys išsižudė. 

Girtuoklystė ir Lietuvai ga
li nemaža pakenkti. Jei ji gau
tų pilietybės teises* tai galima 
laukti, kad lietuviai besisvai-
gindami ir pačias, nepriklau
somybės nepasigailės. Kitas da 
pasakys, o kas liian ta nepri
klausomybė,* by tik butų deg
tinėlės, o kas valdys, tai vis 
tiek. 

Reikia tikėtis, kad tokio prie
šo nei Lietuvos St. Seimas nei 
Lietuvos valdžia nepakęs, kad 
pasistengs nusukti jam spran
dą kogreičiausia. Teprasmen
ga jis pats, ne ką turėtų ken
kti Lietuvai. 

Visus prietaisus degtinei 
varyti slapčia ir atvirai lietu
viai gavo iš kaimynų, kuriems 
rūpėjo neturėti šalc savęs ga-
i-ii, os tautoc. Tuos pi b a i s u s 
Upninkam-: ;;i .'statė ir iŠdali-
i;» neskaitlinga nelietuviška; 
kalbanti dalelė žmonių, kuri 
gudriai r * giasi paimti va) 
i ;. a ant vi;vų lietuvių ir pa-
^naudoti !n!s. Kąs Lie*uyos 
naudų išmui:< , tas turi kariau-
ii *u jos g' i be. 

V. K. 

nius jiems rubežius nustatyt!. 
Prie Alijantų pasiūlymo bol
ševikai, matomai, šiuo tarpu 
nėra linkę. 

Paskiausieji • 'Ui tos" tele
grama iš Kauno, l:) liepos, 
praneša, kad mūsų derybos 
su bolševikų kariuomenės va
dais Vilniuje de} perėmiinp 
Vimiaus ir apielinkių adminis
travimo dar tebesitęsia. Tos 
mūsų delegacijos nariai: Sei
mo atstovai Kairys, Požeia 
ir gen. Katche sugryžę iš 
Vilniaus tariasi su ministerių 
kabinetu Kaune. 

Bolševikai užima Baranovi
čius. 

20 liepos. Lenkai dar Gardi
no ir Suvalkų apielinkėse. 
Jiems gresia apsupimo pavo
jus iš šiaurės ir ryt-pietinės 
pusės* 

21 liepos. Kiną jau gandai 
apie evakavimą Varšuvos. 

22 liepos Komunikatas iš 
Maskvos skelbia: po smarkiu 
mūšių bolševikai (veikiau gal 
lietuviai) Gardiną užėmė. Da
bar laukiama pilnesniu; žinių 
del Vilniaus ir Gardino padė
ties ir apie paliuosavimą Sei
nų, kurie jau randasi mūsų 
rankose. 
Lietuvos Misijos Inform. Skyr. 

Lietuvoje lenkai šventė Lie
tuvoje savo tautišką Lenkijos 
šventę; gegužės 3 d. Konstitu 
cijos pagarsinimą. 

Lietuvos lenkai dvarininkai-f 
supirkinėjo javus ir jais slap
ta rėmė lenkų legijonus. 

IŠ LIETUVOS. 

LIETUVOS MISIJOS IN 
FORMACIJOS. 

— 

Žinių žinelės i i įvairių kampų. 

Gorainiai (Vainuto vai J 
Mokytojas Budrikas įsteigė 
čia vakarinius kursus suaugu
siam jaunimui. Juos lanko 40 
asmenų. Mokoma lieluviu kai 
ba, aritmetika, istorija ir la
vinama mandagume. 

Radviliškis. Amerikieti 
vanos čia sukėlė kone revo
liucijų. Revoliucionieriais pa
sirodė labjausia moterys. Ko
vota daugiausia su liežuviais. 

Žmonės sužinoję, kad parė
jo dovanos iš Amerikos, rei
kalavo jąs tuojaus išdalinti. 
Kandidatų prie dovanų pasi
rodė labai daug, c dovanų ne 
kiek, tat Socijalės Apsaugos 
skyrius ir Valsčiaus Taryba 
nusprendė įsteigti vaikų Ir se
nių prieglaudą ir toms pavesti. 
Dovanos buvo sukrautos kle-
bono svirne. 

Už tokį nusprendimą dau
giausia karštumų teko klebo
nui. 

Socijal-deinokr. tuo pasi
naudojo. J ie da daugiau paš-
meižė ant klebono ir visų kuni
gų )r ponų, na ir per rinkimus 
į Seimą gavo ten daug balsų. 
. Mat, kaip kerštas net tikin
čius ap j akina. 

• 

Kaunas. Čia eina vis-a»«iti 
darbai. Gegužės mėn. "Kata
likų Mokytojų Sąjunga' ' da
rė visą eilę rimtų mokslišku 
paskaitų. Įspūdis didis. Pasek
mės nemažos. 

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rbėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatą*, 
mes išmokiname 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalla 
Kriftugyetog Skyritta, mokalar ut-
ganėdina visus. 

MASTEK SCHOOL 
190 S. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubv-
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4030 W. 13 8t. 

Kamp. 40 Oon rt 
Res. 19*9 W. 40 Avea*M 

Telefoną* Cicero SCSf 
Ofiso Cicero 49 

I A L B A M £ LIETCVIa*AJ 
v 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

83.11 S. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M 

1—5; 7—8 P. M. 
» • • 

i 

(Pabaiga). 

17 liepos. Lenkai pripažino 
netekę Vilniaus ir tvirtinta, 
Imk mušėsi gq bolševikais 
Vilniaus #atvėi<e Del atgavi
mo Vilniau* Kaune įvyko 
milžiniška manifestacija, Lie
tuvos kariuomenė apsupa vi 
<as Vilniaus apielinkes, užima 
K. Trakus ir niiesieli Sarek 
Tatarų į pietus nuo Vilniaus 
Toliau* i pietus užima dalį 
geležinkelio Vilnius-Grardiuas 
ir miestus: Druskininkus, Mer 
kine, Varėna, Marcinkonis ir 
Valkininkus. Šiauri niame-gi 
bare artinaniasi prie YidžiŲ. 
Lietuvos vald/ios <«< legacija 
tariasi Vilnių.:? su bolševiku 

t* *. 

kariuomenės vadais del paė
mimo valdymo funkcijų pa-
liuosuotaine per bolševikus 
Lietuvos plote. 

. . 

Belgijos Socija-
listai. 

Belgijoje algos kunigams y-
ra mokamos iš valstybės iždo. 
Mieste Charleroi (skaityk Ša-
rlerua) pakilo sumanymas pa
kelti kunigams algas del gy
venimo reikmenų pabrangimo. 
Socijalistų Federacija tame 
mieste savo nariams uždraudė 
balsuoti už tą sumanymą. 

Ofieijalis socijalistų. parti
jos organas Belgijoje yra lai
kraštis " L e Peuple" (Liau
dis). Jo redaktorius yra Julės 
Destree. Tas paminėjęs savo 

Lietuvos neprigulmybts de j u 1 draugu, sutartį šitaip rašo: 

Jeigu jie nėra pilni Icuo-
žemiausios antiklenkalės 
dvasios, tai kaip jie gali sa
kyti, kad ko reikia kitiems 
viešiems samdininkams, dar
bininkams ir patiems atsto
vams, to nereikia dvasiš
kiems? Ar-gi tai ne ta pati 
senoji tikėjimo persekioji
mo dvasia, kylanti pačiu ne-
reikalinguoji laiku? Nejau
gi socijalistai te^ nežino, kad 
vėl pakeldami karę prieš ti
kėjimą, jie ir/gąuna tuos 
katalikus, kurie kovojo, kad 
laimėtu reformos pataikan
čios darbininkų gyvenimo 
sąlygas ?" į 

Belgijoje, matomai, esama 
dvejopų socijalistų, bet tarp 
Lietuvių nėra tokių socijalis
tų, kaip jų organo redaktorius 
Brusselles 'ije. 

žinių, Lietuvos prezidentu 
išrinktas T. Norus (Naruševi
čius). Lietuviai atvadavo 2,-
500 kvad. kilometrų savo že
mės. Vilniuje mūsų ir bolše
vikų kariuomenė. iSolševikų 
komisaras užrubežio reikalams 
Čičerinas savo telegramoje 
tvįrtina, kad rusų raudonoji 
armija veikiai apleisianti Vil
nių. 

Rusų kariuomenė užėmė Li
dą. Vokietijos valdžia pa
reiškusi, kad lenkų-bolževikų 
Imtynėse laikysiantis neutra-
Jiškai. 

19. liepod. Kusi jos sovietų 
valcižiaf, davė atsakymą i Ali
jantų pasiųlymą. Bolševikų 
atsakyme pasakyta tarp kitko, 
kad alijantai 4 ipers iaurųs" 
rubežius lenkams jyiskyrę. 
Bolševikai pasižada tiukames-

Įvairiose Lietuvos vietose 
dega miškai. Manoma, kad 
kaip kur tyčiomis blogos va
lios žmonių padegama. 

• i f • *• : 
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Kalino apskričio darbinin 
kai turėjo savo suvažiavimą. 
Išnešė daug avarbių rezoliuci
jų darbininkų ordinarijos rei
kale ir kituose. Lietuvių Dar
bo Federacija liko įgaliota vi
sus svarstytus dalykus supro-
tokoluoti h iš vyriausybės 
reikalauti darbininkų apsau
gos Įstatymų. 

Tai tikras ir ramus kelias, 
kokiu eina prie savo būvio 
pagerinimo ramioji dalis Lie
tuvos darbininkų. Jie nesig-
riebia kruvinų ir šiaip blėdin-
gų įrankių. 

Čia balandžio 24 ir 25 d. 
laikė savo susirinkimą studen
tai *•'Ateitininkai."' 

•Susirinkimo programas bu-
Vo labai turtingas ir rimtas. 
Pranešta, kas . studentų kur 
veikiama. Lietuvoje daugelis 
ateitininkų studentų yra arba 
karininkai , a rba valdininkai ir 
turi daug sunkaus darbo. 

Daug ateitininkų mokosi 
Šveicarijoje ir Italijoje. Tie 
rimtai pasišventę mokslui ir 
daugelis\jų jau greit j ; baigs. 

Ateitininkai vis stipriau sto
ja ant katalikiškos platformos. 

Dr. 0 . VAiTUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTAS 

Palengvins visų aklu 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigru-
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu aktų kreivos akys. 
katerakto, nemieglo; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo-
kyKlon. Valandos: nuo i r Iki S vakaro. Ne-
dėliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th S i i r Ashland A v. 
Telrfssias 
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Šiauliai. (Jeguž. 1 d. darbi
ninkai rengėsi padaryti de
monstracija miesto gatvėse 
prieš dvarininkus ir fabrikan
tus. Lietus sutrukdė. Tuomet 
susirinko Juozapieeių*dr. sa f 

lėje pasiaiškino apie Št. Seimą' 
ir atidainave tautos imna iš
siskirstė. . ,. t \ 

M I L D A .r* • 

MILDOS TEATRAS atsidarys SUBATOJ, liepos 31, 1920, 
G:30 vai. vakare. Liepos 5 diena tapo uždarytas dėlei padari
nio reikalingų pataisymų, ir deJkaracijų, kurios jau yra užbaig-
amos. Iki Subatai viskas bus pilnai užbaigta ir MILDAS TE
ATRAS atsidarys kaipo vienas iš puikiausių ir gražiausių 
teatrų mieste Chieagos. Visi, kurie matė dekoracijas Mildos 
Teatro sako, kad kito tokio gražaus teatro Cliicagoje nėra. 

Iš Maskvos^gryžus lietuvių Subatoj, kiekvienas iš lietuvių galės pamatyti, ar tikrai !ieu-
aikos delegacija v * a ' t u r ' 8Tažiausį Chicagoje teatrą. Jeigu tas pasirodys tikrai, 

16 lienos Šnlic neofieii-ilin t a i * t o #*k">s v i s i l i e t u v i t t i pasidžiaugti. Yra tai pinųa didelė 
lietuvių teatrale įstaiga, ir jos pasekmingas vmunas paro/io, 
jog lietuviai gali sugebėti vesti dideles gražiojo meno įstaigas. 

Atsilankiusiems j Mildos Teatrą atkreipiama atyda į dvi 
ypatingas dečoracijas, Viena didelė dekoracija yra tai ant 
sienos stačiai ineinant į teatrą, taip vadiname " F o y e r ' , kur 
yra reprezentuotas sceniškas menas:— šokėja. Antras dides-
i^s paveikslas ant drobės randasi ant 4 'Prescenium ArcĮi", 
ant lubų. Tas paveikslas reprezentuoja dramą ir muziką. Be 
tų dviejų didelių atistiškų paveikslų ant drobės, reilfia temyli 
visa dekoracijo.- darbą nuo pat *'LobyM iki lozu. Ant sienų, 
iš abiejų'pusių, ant balkano, reikia pastebėti rožių vainikus, 
nupieštus aliejaus spalvomis. Yra kaip gyvi. 

Scenoj* statomi keturi aktai: 1-) Burg Bros.— "Hand Ba-
l anc ing" ; 'J) Moliu & Eldr ige,—"Nif i ty Nonscnce^; 3) Duel 
ir Woi(lward, —^'Bits of VaudeviJle"; ir 4) Kepj^er ir Classy 
Cupids, — "Wbirlwind Dancers." 

Be to, l)iis duodami gražus kiutamieji paveikslai. 

Jžanga: Balkonas 17 eontij, apatv-ioj(» 28 centai. 

o Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 
'•į 

/ Parašė 
Vystanti šakelė 

Kaina 15c. 
Veikalėlis neperdidelis, 

lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio. 

Norėdajni gauti Adre
suokite: 
"DRAUGAS" PUBL. OO. 

1800 W. 46th Str. 
0 f a i c a * ° ' n L 

J,P.WAITCHES 
ATTOENIY AT LAW 

LIETC VIS ADVOKATAI 
4MS 8. VTOOD 8TKKBT 

r CHICAGO. 
MfKlatcar 4SM 

— K 

I T T : 

S. D. LACHAWICZ 
LIETL^TfS G R A B O K 1 I S 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikalo meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite uigonėdinti. 
2314 W. 2 3 PI . C t i c a g o . 111. 

T«L Ganai t l t t . 

I? 
DR. S. NAKEL1S 

LIETUVIS 
GYDTTOJAS I R CHTAUROAS 

Ofisas Ir Orvanlmo rlala 
8252 So. HalMed Str. 

Ant Viršaus UniverbaJ State Bank 
|Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 2. 

Tetefooas 

= 
= 5BT 1 ••• • • j j j i i ; i _ 

> » » » | > I H » > I 

Nedėlioję teatras bu.s atdaras nuo 1:30 po pietų, iki 10:30 
vakare. . J 

' MILDOS TEATRO BENDROVĖ, 
• J. J . Hertinanaviclus, Sekr. 

•42f » • ••» mm^mmm m mm 
TU. Drovai- Tt42 

Dr. C Z. Vezelis 
LIETLVJS BHarrttTAs 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 *ak. 
Seredoruis nuo 4 lys; 9- vakar* 

4711 (BO. ASHI.AND ^ E W L K 
•rtl 47-toe Gatv4» 

Re&ld. 113t Independenoe Blvd 
Vi 

OR. A. A. ROTU, 
sT7drt4>j«a j r 

VAIiAKDAS: 10—11 ryao •—M po 
V*m »—• »*k. V edttkmfc 10—U & 

t 13*4 So, HalfteA M., 

' 

^1 • 
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Ketvir tadienis , liepos 29 1920 
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DRAUGAS 
. • - - . 4» 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
mšm • • » • • 

I 

SPRING VALLEY, ILL. 

Liepos 25 d. vietinė Lietu 
vos Laisvės Paskolos stotis 
dalino bonus Oglesby, 111. mie
stelio lietuviams, kurie buvo 
jų pirk^. Tame darbe ypatin
gai pagelbėjo mūsų klebonas, 
kun. Bvstrais , kuris bažnveio-
je pranešė žmonėms, kad pir
kusiems bus dalinami bonai, 
o ne pirkusius ragino nusi
pirkti . Ti} diena boiių išdalin 
ta už 650 dol. ir parduota už 
750 dol. 

Dabar mūsų L. L. l \ stotis, 
susidedanti su Baltimorės 
bendrovės rėmėjais, t m i par
davus bonų už $4,800 dol. Bet 
tai da r ne viskas. MusiJ sto
riai yra paskir ta kvota 10,-
000 dol. Todėl da' reikia mums 
parduoti už 5,200 dol. 

Todėl imkimės smarkaus 
darbo ii* nepasilikim nuo kiti] 
lietuvių kolonijų. SUmgkimės, 
kad kiekvienas ir kiekviena į-
sigytų L. L. P. bonjj., kad visi 
mes, nesvyruojant, galėtume 
vadinties t ikrais Liet m o s pi
liečiais. Neklausyki m kas k, t 
šneka. J u o greičiau išbaigs i 
me parduoti mums paskir ta 
kvota, tuo didesnė bus* garbė. 

Kas nori Įsigyti Lietuvos 
Laisvės Paskolos boną ir tap
ti Lietuvos piliečiu bei jos ne
priklausomybės rėmėju, prašo
mas kreipties į vietos stoties 
pirmininką sekančiu adresu : 
Juozas Aukštait is, 2\2 \V. J) 
St., Spr ing Valley, 111. 

Stoties Pirmininkas. 

VALPARAISO, IND. 

L. M. L. V. U. Draugija 
laikytame susirinkime, liepos 
28 dieną, ištarė širdingą pa
dėkos žodi, "D i rvos , ' " V v -
č io" , ' * D r a u g o " redakcijoms 
už sekančias dovanas : 

kk Dirvos ' redakcija pri
siuntė dešimts knygų "Aša ros 
ir Džiaugsmas," " T a u t o s Vai
niką: j * " G r a f a s Kaimiečio 
B e r n u " , " L a i m ė s Beieškant" , 
4*Rvtu Pv l i s " , "Yeidmainvs-
tė ir Meilė", "Užkeik ta Mer
ge lė , " "Užtekan t Saulei , ' 
" K a s slepiasi už žmonių pa
s a k ų " ir "Aty l ios Siaubimas 
Lietuvos K r a š t a i s . " 

" V y č i o " redakcija prisiun-
e V yciO sąsiuvinį. 

" D r a u g o " redakcija x»ri-
siuntė vieną knygą " Ž m o g u s 
ir d v v u l v s . " 

Rast. L. Abaravičius. 

RACINE, WIS. 

Žmogžudystė. 
J . Norauskas su savo žmona 

buvo išreikalavę iš valdžios 
persiskirimo. J iedu gyveno 
skyrium. Vienok subatoje, lie
pos 17 d. J . Norauskas nuėjo 
pas savo buvusią moterį, kuri 
gyveno su maža mergaiti ant 
kambario prie K. Urfoušo, 1r 
ją ant vietos nušovė. Leido šū
vį ir mergaitei, bet nepataiko. 
Trečiu suviu šovė pats save, 
teeinu nenusižudė. Sakoma, 
kad pasveikę. 

Antras tam panašus atsiti
kimas Įvyko liepos 18 d. pas M. 
Bąlamus toje pat miesto da
lyje. V- i^arc šoimininkas iš 
kažin kur parėjęs savo namuo
se rado buvusį įnamį bevy
ki nan t laisvamanišką " ro ja . 1 

Bet šeimininkui tame " ro ju
j e " vietos nebuvo. J u- turėjo 
sprukt i per duris ir -jom be
bėgant pasjvijo kuiks. , Pa
šautasis ^nugabentas ligoni
nėn, sakoma, pasveiks. Blog-
daris l iesurandamas. 

Tuodu nelaimingu atsitiki
mu įvyko laisvamaniškose šei
mynose. Nekoks, turbūt , gyve
nimas yra ir laisvamaniškam 
" r o j u j e " , kad be laiko kraus-
tos iš šio pasaulio. 

J . K 

LIETUVIU R0KADELLES f* 
STATIM0 BENDROVE 

11111111111111111 = 

L. R. KR. R. KAMPELIS. 

Nuoširdus ačių. 

Alron, Ohio. 
Lietuvių Rokadelles Statinio 

Bendrovės šė rimuku susi rinkimą* 
buvo kad laikine Valdyba galėtų 
perduoti atskaita iš gyvenimo be'n 
drovės ir apkalbėti busiančius pie-
nus-naujai pradėtui darbui. 

Pribuvo ant susirinkimo* ir iš 
kitu miestu amatninkai lietuviai 
kaip tai p. Šlapike vietų** iš Uary 
Ind.. earpinderis p. Jonatas iš 
Pittsburgo, elektriškas inžinierius 
}). B. Rakauskas iš L'levelaitd, ar-
chitekta* p. K. Stupinkevieius is 
Youngstown, mašinistas, ir p. J. 
Šeštokas iš Dayton mašinistas. A-
part tu dar buvo ir vietiniai p. M. 
Ker"belis, S. Radavičia ir piešėjai 
p. Jonaitis. Paremta svarstimu li
kit nutarta visokiais budais remti, 
taip naudinga ir pageidaujama 
Lietuvių Rokadelles Bendrovė kur 
ii 'užsiima konstrukcijos darbu 
statys namus, tiltus, išdirbines 
medžiaga namu statymui. Kol kiti 
dirba Akrone ir kituose miestuose, 
gi sudėjus užtektinai kapitalo dali 
perkels Lietuvon kad pagelbėję* 
atstatyti Lietuva. 

Lietuviu Rokadelles Bendro,*tv 
dabartinis kapitalas $50,000 su pp 
dinimu iki £500,000. Bendrovė y 
ra inkorporuota Ohio Valstijoj ir 
po valdžios priežura. 

Lietuviu Rokadelles Bendrovv 
savo užgimimu nekenks esančiom 
ir Imsiančiom Bendrovėm be: 
stengsis būti kogeriausiose sa;Ji-
kuiose su kitomis BenUrovėmls. 
Šeras po $10.00 priima/ae Lii)er 
ty Bn.dsus už lygia vertė. 

Į valdyba antriems metams pa 
teko sekantieje: Pirmininką:- S. 
!'adavi<\a, nu*m s' «t :.*.ai -Ak?/ 
ne, Vįec Tirui. B. Rakauskas, a 
ehitektds Sekr. M. Kerbei*?, Iž V 
ninkas K. Stupin'ceviemh, Pri/.'< 
rėtoja^ Kasos Jonatas *s K. Z'Č*>-
tokas. 

Lietuvių Rokadcile:* Bendro v••«.. 
antrašas kur su 'iŠ'.*'; ;s rc:iUi-
lais g-^'^a kreipus £r<kis: 

The Rokadelle Building Co. 
130 Wooster Ave. 

Akron Ohio. 
(Apgr.) 

REIKALAUJA. 

Išvažiuojant Lietuvon Vai
kelio Jėzaus Draugijos atsto
vas Jul ius Balsevičius ir pa
siliekantis dar šioje šalyje tos 
pačios Draugijos atstovas J o 
nas Šeškeviėkis, išreiškia vi
siems aukojusiems pataisymui 
našlaičiams namų, Kaune, nuo
širdžiausi ačių. Vardai ir pa
vardės aukotojų buvo užrašyti 
tam tikrose knygose ir bus nu
vežti Kaunan. Taigi šiuomi ir 
pranešama lietuvių visuome
nei, kad daugiaus prakalbų nei 
maršrutų viršminėtam pasili
kusiam atstovui L. "R. K. Kr . 
Draugija nedarys ir už surin
ktas aukas L. R. Kr. R. Drau
gija neatsako! 

Atstovų surinktos aukos. 

Atstovai viršiniuAtos organi
zacijos aplankė kolonijas ir 
surinko aukų sekančiai: 

— Brooklyn, N. Y. (18 sk.) 
$70.08; Brooklyn, N. Y. (13 
sk.) $112.18; Brooklyn, N. Y. 
(ftv. Ju rg io parap . $99.99; 
Brooklyn, N. Y. ( " G a r s o " na
me) $13.00; Newark, X. J . 
94.r>3, Baltimore, \ M . 230.00, 
Bndgeport , Conn. $07.1 S. Bro
oklyn, N. Y. $19.50, Hartford, 
Conn. $88.37, Korest City, Pa. 
216.40; Seranton, Pa. 93.03, 
Philadelphia, Pa . 168.56, Wa-
tervliet, N. Y. 58.00, Pbiludel-
phia. Pa. 108.35, Camden, N. 
J. 51.50. AVilkes-Barre, Pa . 14. 
00. 

Viso yra Liet. R. Kr. R. 
Draugijos gauta $1383.99. 

Išlaidos buvo sekančios: 
Pragyvenimui, kelionėms ir 

kitokių septynių savaičių $2-
54.00. Laivakortė ir pąsportas 
$97.50; kelionei -išlaidoms-rei
kalams $75.00. Viso išleistai VYRAI IK V A I K A I D I R B T I 
$427.00. Iš Ūkusių pasiųsta per 
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Siunčiame pinigus* į Lietuvą sulig žemiausio dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran-
čius aplankymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką. 

* 3 

TAIPGI SIUNČIAME P I N I G U S J L I 8 T U V 0 S IR V O K I E T I J O S BANKAS D E L ATIDARYMO 
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAU NAME KNYGUTES ARBA P A L I U D I J I M U S . DU 
ODAME S P E C I J A L I Š K Ą KURSĄ ANT D I D E L I Ų SUMŲ. I- 1 

s, 
••» 
SS 

Parduodame Markes, Rublius ir kitų pinigus kaip pigiausia. Taippat perkam%kitų tautų pinigus 
ir mokame a u g i a u s i a s kainas. N E P I R K I T E AR BA P A R D U O K I T E M A R K E S K O T KITUR, PA
KOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS , MŪSŲ KAINAS. Tas yra labai svar 1 
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. A T E I K I T Ę IR P E R S I T I K R I N K I T . 

*• 
i 

I 
tfetgu noi 

gana vietos del 
ležinkelio stoties. 

ite važiuoti į Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes v i sada . t u r ime^ Ą 
lel grįžtančių į Lietuvą. Taipgi užs i imame das ta tymu Jūsų daiktų (bagažaus) ant g<>* 

• • 1 

Su pagarba , 

JUOZAS M. BALTIS . 
Vedėjas Pinigų Siunt imo Skyr iaus . 

• 

Su visais reikalais užeikite a r rašykite į -
* -.J. s 

atstovą f-elus Pr. kun. Januse-
viriui 3(X) dol. ir 154. 79 een-
tai likosi pas L. Ii. Kr . R. Dr. 
iždininkų. Wilkes-Barre, Pa. 
lietuviai yra pažadėję $200.-
00, bet dar nėra prisiuntė. 
Lauksime. 

Rengkitės Seiman. 

Ateinančio niėn. pabaigoje, 
\Vaterbury, Conn., yra ren
giamas Federacijos kongresas. 
Kongresan yra manoma kvie
sti mūsų gerbiamuosius Lie
tuvos veikėjus gerb. vyskupų 
Karevičių ir buvusį Liet. prez. 
A. Smetonų. Tadgi jau pride
rėtų pagalvoti apie dalyvavi
mą tose iškilmėse ir L R. Kr. 
Dr-jos soinW# Reikėtų nepasili
kti užpakalyje ir su aukomis, 
nes kaįkuuios liet. kol. savo 
šių ir&tų ^skelbia ,> kvotas 
pr/siitfttė Centram • 

Kareivių dėžučių reikale. 
Skyriai, kurie turi dar su

rinkę kareiviams dovanų dė
žutėse ar numezgė sveterių,; 
lai be atidėliojimo siunčia juos 
Centran, nes yra viltis, kad 
netrukus bus galima pasiųsti 
Lietuvon. 

Visais reikalais reikia krei
pties į 

L. R. Kr. R. Dr ja, 
• 222 So. 9th Srr. 

Brooklyn, N. Y. 

R E I K A L I N G I 

2749 W. Division St., near California Avenue, 
•\ ( a r t i Humboldt P a r k ) , Chicaro, 111. 

4 

i ' in ig^.Siunt imo Skyfiaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai yal. po piet. Utai^ninkais ir Sul>atu-
niis viąą dieną iki 8-tai vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10-tos vaL ryt^ iki 3-čiai vai. po piet. 
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PACKING IiOUJSE 

HETZEL & CO. 

1743 LAEKABEE 8TK. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Darbas pastovus mūsų fab
rike prie genėralio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd. 

K I - : I K A I . I X . I 

Bookeoper ir Stenograf/sfcc. Turi tu
rėti gerus paliudyjimiis. 

* 
Atsišaukite ] Mctropolitau State 

Baukii. 
2201 W. 22JMI Str. 

—: 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 We#t 71 str., New York, 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOTUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART ' 

*-

REIKALINGA 
sena moterie įprie vaikų. 

Atsišaukite: 
A. NORVILIENE, 

4«20 S. Ro* kHi.ll St. 

ANT PARDAVIMO 
PAR8IUir01>A 

g-ele/.Ų ir, dažnio krautuvė, geroj lie
tuviu apKyventoj vietoj StocKas ver
tas $5000.00, Tuunas $7000.00. Savi
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
2517 W. 47 Str. 

T<l< foną* M< Kn.l( v 2»27. 

PARK1DLODA 
Oiosern*'' ir 8aldainiŲ krautuvė. Lie
tuvių apgry^entoj vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyčios. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju Lietuvon. 

•28 W. SSnl Str. 
— 

BAR6ENAS. 
Turi paaukoti gražia. 80 akrų 
faruią «u visais uioderniškais 
budinkais t ik 38 minusas nuo 
" l o o p " ant Clii<?ago & Bur
lington Quincy Raijway. An t 
lengvų išmokesčių. N w i n t 
daugiau infonuacijų atsišau
kite ar rašyki te : 

v EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda Expreso Biznis ledoj ir 

angrlių mufavimo. £>n trokai Garford 
2 pusės tono, Fordas 2 tonų, 1920 
metų ir vienas Overland 5 paaažierlų. 
karai visi atrodo kaip nauji Ir par
duosiu viską už pusę kainos. Biznis 
iidirbtas per 8 metus ir namas mū
rinis vieno pagyvenimo su garadžiu-
mi. Parsiduoda kas norės galės ir na
rna nupirkti arba atskirai pirkti. 
Priežastis pardavimo greitu laiku 
išvažiuoju Lietuvon. Piisa*terlnj karu 
mainysiu ant loto. Kas norit daug 
pinigų padaryti, tai atsišaukite pas 
savininką: 

J. AUGATT16 
819 W. 33-rd Str. 

Phone YarAs 1548. 

• • 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
2randos. o aemai krautuvė gera vie
ta biantai. 

4751 So. Honorc Str. 

A. TRAUBE, -^ 
1404 W. 

-

18tos Str. - . 

— 

ANT PARDAVIMO 
namas, galima apimti tuojaus, 4 
kambariai viršui ir 4 apačioj, mo
derniški įtaisymai. Kaina $2900., 
7233 ArU'sian Av«. % 
Savininkas 7101 S. \V»st«in Ave. 

• i 

2 pagyveiUmu mūrinis namas — 5 
ir t kambarių, gazas, vanos. Didelis 
1 pagyv. medinis namas užpakalyje 
tinkamas del krautuvas ir garadžius. 
$4.700.00. 
3208 So. Canal Str. 

Yards 7144. 
— ; » 

i 
P A R S I D U O D A 

EXTRA BĄRGĮENAS 
PAUSIDl'ODA mūrinis, B fiatų na

mas. Du !>agyven4m«Ji ,-po 6 kamba
rius ir 8 po keturis ir storas. Ren-
dos nesą 8130.00 J ittėnesf. Namas, 
ir visi kambariai yra vįsaį..geram 
stovyj. Kaina $10,000. Statant tokį 
namų dabar •ėįUOs a#l« $2«.800. l i c 
škantis gerų namų prikįi ateikite pa
matyti. Savininkas gyvena ant 3-čio 
augšto- iŠ fronto. 

\ . J. MATJLOSJNS, 
2907 Ro. t'nion Ave1.. Chltago. 111. 

=85 = 

PaieSkau draugės, Olesės Adomni-
t<H«, paeinančios iš Kauna, gub., Ke-
dainės apskr., Josvainio parapijos, 
sodžiaus Koniouial. Kas žinote apie 
jų malonėkite pranešti, u* ką tariu 
nuoširdžiai ačių iškalno. 

IGN. K. DAMBRAUSKAS. 
337 Beuton Str. Aurora, 111. 

ATVDA BIZNIERIAMS. 
Aut pardavbpft. v ^ „ 

Duonkepykla art|i d^Uelift .uuoste O-
krono yra visi }taisymai: pečius ir 
retorta* piff'f.-' D'udna'! giitlma' navežti 
A4crono lictyviftuBs, jics nė,ra lietu
vio duonkepio. 

Atsišaukite *ar' laišku IkTa u skite in-
fdrmacijų,: akuinftlifte,. pakol nepar
duota, nes' norim lietuviui' parduoti. 

S. M. 
180 AVoo&ter Ave. , Akron, Ohio. i B i a 

Oakland automobil is , 10 mėnesių se
n imo, vislSkai ge ras , ka ip n a u j a s iš 
gerų rankų. Kas norite gero karo ir 
pigiai gauti, už $900.00, kreipkitės 
prie 

REAIi ESTATE OFFICE, 
4542 So. Wood Str. 

Tel. McKJuIcy 4320. 

L. G, D. D R T Ė S , PO GLOBA 
ŠV. CECILIJOS. 

North Sid^e (Chicagoje) 
adresai: 

Pinu. -^ 1̂ . TrįeiokAS, 
Vice-piniL — A. Baškis, 
Prot. rast — V. Mereckis, 1732 

N. Girard St., 
Piii. rast. — A. Rauskitiiutė, 
Kontr. ralt. — E. Muroskitf, 
Jžd. — ZUz. Bnuiisa, 
Ižd. globėjai — K. Kižonaitė ir 

V. Mickevičiūtė, 
, Maršalo* ^-» A. Oordžiunaa ir 

S. Skreg^dė. 
Suau-injuioai būva kas pimią 

atitradienj kiekvieno niėucsio 7:30 
vai. yaįare 6v. Mykcjlo ^..k. pa
rapijos* svetainėje, 16^4 Waban-

Ave. 

PolLmao SM 

Dr. P. P. ZALLYS 
LietuvU Dentistai 

10801 So. Michigau, Avenue 

•ALJLKDOSi t Ud 9 TAkMr* 

M. S. BIĖŽ1Š7 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Caaal €222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

=?*= 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

471© S. iU^d %į& 
Specialistas džiovų, motery ir vy 
rti ligų. 

Telephone: Tardtit 6492 

umm 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir "tetun
ki laika ligoa. 

CbJcago, m . 

• ! • • • « • » » » ••• • 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojai Ir Chlrmrgae 

niėi 1«M» Se. MiehlgBB Ave 
TslefMM P n l l w t t f Ir ralhaii 
Chlca«oJ: 4615 So. Woo4 i t t . 

f • i 

A 
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:10 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2*S0 

i m ^ * 1 

•rr-n 
v ' I * 1 • * • » • • • » » • m m m M 

P R A N E Š I M A S 
Dr. M. T. STRIKOL'lS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą 1 People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
« iki S vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2614 W. 4Srd Street. 
Nu.0 ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263 

T~ 

ą { — » » • i ^ MM ' • * » • • w T * ' • • « 8 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgfffi Street 

, CH1CAGO, O J J V O i e 
Ml Yardi 66SJ 

Valandos: — f iki 11 ii ryto; 
i po platų Iki • rak R ©dėl lo
mi* nuo B Iki 8 vaL vakarą 

i DR, G. M, GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S14» So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, DL 

SPECIJAUSTAfi 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi efero-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t l y t o 

, iki S po pietų, nuo « iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nup t iki S po plat 
Telefonas Yards 887 

• • ' 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltte Oonsultation Bureau, Ino. 
26 So. Dearborn St. Onioago. 

Room 206 

i 
i 
S s 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmieatyJ; 

29 Sonth La Baile Street 
Kambarls 824 

TeL Oentral 

Vakarais, 812 W. 33 St. 

= 5 

ATONIC 
ESIEHJf*. ' ' 

Po valgiai naassiirik. Kad 
•ias vaistas tavo skilvmt yra BATO-
NIC. Prašalina -alsas •«—ilgamns 
suvirškinimo, o tas raiškia, tad rei
kia piissjititi visoą. Parduodama 
pas visus aptiakonua. 

file:///Vaterbury
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DRAUGAS Ketvir tadienis , , liepos 29 1920 
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KAUNO 
MILŽINIŠKAS 

PARAPIJOS NAUDAI 
Švento Antano, Cicero, 111. 

Nedelioj, Rugpiučio-Augusi 1 cL, 1920 
Bergman's Grove (Darže), Riverside, III. 

K ermo-Reogia visi Ciceros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — 
sius, nes bus to Ko d a r suligšiol p ikn ikuose n e b u v o . 5 

Pradžia 11 A. M. — Išlaimėjimas 5 P. M. Širdingai kviečia: Komisijos ir Klebonas. 

_5x BSE 3EE ILiL iE= 
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K-
CHICAGOJE. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, liepos 29 d., 
šv. Morta. 

Penktadienis, liepos 30 d.. 
Šv. Abdonas ir Senenas. 

DAUG KALBAMA APIE 
TRUKUMĄ ANGLIŲ. 

CHICAGAI GALI PRITRUK 
TI VANDENS. 

Gyventojai tur i taupiau apsi 
eiti su vandeniu. 

Visose vidurinėse valstijose 
pakilo anglių pritrukimo kri
si s. Tas krizis palengva, Itet 
sistemaeiai paliečia ir Cliiea-
gą su. aplinkiniais, mieste 
liais. v 

Per visa savaitę kreiptasi 
Washinirtonan anglių klausi
me, šauktasi pagelbos, daryta 
Įvairios konferencijos, kviesta 
anglekasiai taikinties su ka
syklų vedėjais. Tr visos tos 
pastangos pasirodė tuščios. 

Anglių klausimas kasdien 
aršėja. 

Mieste (iary, Ind., del t?'u-
kumo anglių uždaryta dirb
tuvė American Slieet and Tin 
Mill. 5,000 darbininkų liko be 
darbo. 

Kitose dirbtuvėse irgi su 
anglių ištekliumi vos-ne-vos 
velkamasi. Daugelis krosnių 
užgesinama plieno dirbtuvėse. 

Pavojus su vandeniu. 

Kai-kuriose dirbtuvėse, kad 
palaikyti darbus, kūrenama 
žibalas. Bet su žibalu nebus 
galima ilgai tesėti. 

Pačiam miestui Cbieago yra 
pavojaus su vandeniu. Del 
stokos pumpuojamo vandens 

atkreipia domos i ia grumo-
I. C C KJ 

jantį pavojų. Daugelis piliečių 
posenovei aikvoja vandenį, 
laistydami daržus, ypač už
draustomis valandomis. 

Tokie žmonės turi susipras
ti. Nes gali ateiti laikas, kuo
met pr i t ruks atsigerti šalto 
vandens. 

Tad šitam atsitikime ir yra 
reikalinga pačių piliečių pa-
gelha. J ie patys privalo pasi-

Į darbuoti , kad vanduo be jokio 
reikalo nebūtų aikvojamas, 
kuomet pumpų stotyse baigia
mi anglys. 

Nesutikimai tarpe vadų. 

Iš fndianapolio pareina ži
nių, kad už streiką Tllinois an-
glekasyklose kaltinamas šitos 
valstijos anglekasių unijų pre
zidentas Farrington. Jį kalti
na visos šalies anglekasių or
ganizacijos prezidentas Levv.is. 
J i s sako^ jog Farr ington senai 
buv 0 pageidavęs ei vi lės karės 
anglekasių organizacijoje. Tad 
šiandie ia t ini . Xes atsiekė 
tikslą, sukurstęs streikan an-
glekasius. 

Tuo tarpu Farrington atsi-
kirzdamas kaltina l*ewisą. I r 
nežinia katras iš in šiandie v-

• ' t . » 

ra kaltesnis del pakilusio an
glinio krizio. 

Wasliingtone gi kol-kas ne
surandama priemonė sustab-
dvti ta krizi. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

I š NORTH SIDE. 

NORIMA SUSEKTI " S V A I 
GALU G A U J A . " 

J i atiminėja nuo žmonių 
pinigus. 

Iš išklausinėjimų detektivb 
Petersono, kuris kalt inamas 
vieno saliunininko prisidėjime 
prie atėmimo nuo jo $15,000 

turės but uždaryta daugelis ' ana dieną, kuomet eita pirkti 
dirbtuvių. svaigalų, patir ta, kad mieste 

Stotyse pumpuoti vandeni ! gyvuoja ir plačiai veikia 
trokšta anglių. Sulig praneši- " s v a i g a l i n ė " gau ja , " kurion 
mn, tam tikslui anglių užtek priklauso ir policijos nariai . 
sią gal kokioms keturioms Sakoma, pat i policija saliu-
dienoms. I r jei tomis dienomis 
nebus gauta anglių, sustos di
delės pumpos. 

Miesto inžinierius Combs sa
ko, jog miestui pristatomi an
glys, daugiau kaip 60,000 to
nų, šiandie randasi kur ant 
geležinkelių, tarpe kasyklų ir 
Cbieago. (Jai kur su anglimis 
stovi užblakuoti. Nežinia kuo-

*met jie pasieks miestą. 
Gi vanduo miestui yra svar

biausias daiktas. 

Reikalinga piliečių pageiba. 

Daugelis žmonių, turbūt, ne-

nininkams nurodo vietas, kur 
galima pirkti svaigalų. Kuo
met tie su pinigais eina, pi
nigai n u 0 jų atimami. Arba 
nupirkti svaigalai gabenant 
užgriobiami. \ 

Policija šiandie laužo; gal
vas, kokiuo būdu susekti 
tuos nevidonus. R<?t nelengvas 
daiktas tas padaryt i , jei gau
joje įsimaišę policijos nariai . 

IŠNEŠTA DAUG KAILIŲ. 

Vagys aną naktį pasikasė 
po krautuve 3437 West Roose-
velt road ir pavogė $8,000ker
tės kailiu. 

II P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort*s 

N O T A R I J U Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago. Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D 611 

UŽSIKOSĖJO IR MIRĖ. 

• 

Edward Hoppe, 3 metų, 42-
24 So. Tai man ave., gatvėja 
žaizdamas užsikosėjo, pasprin
go ir mirė. Gydytoja* tvirt ina, 
kad jį pasmaugė pakaklės gi
lės. 

Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, Nortli Sidėje, liepos 20 
d., buvo prakalbos su p a m a i t i 
nimais, kuriuos atliko Šv. My
kolo North Sidės parapijos 
mokyklos mergaitės, išlavintos 
Seserų Kazimieriečių, kurioms 
už tokį jų pasišventimą nortbsi 
dieciai reiškia širdingą ačių. 
Tėvai, kurie savo vaikus lei
džia į Seserų Kazimivrieėių 
vedamas mokyklas, yra verti 
didelės pagarbos, nes jų vai
kai neša garbe tautai ir nepa
miršta bažnyčios. Už vis di-
didžiausia ačių Seseriai M. Ce
cilijai. Lai Dievas užmoka jai 
už tokį pasišventimą Šv. 
Mykolo parapijos mokykloje. 

Prakalbas sakė gerb. sve
čias iš Lietuvos, kuu. prof. 
Juozapas Meškauskas, l e m a i 
čių Dvasinės Seminarijos pro
fesorius ir uolus darbuotojas 
Krikščionių-demokratų part i
joje. Prakalbų paklausyti pri
sirinko žmonių pilna svetainė, 
ues kiekvienas troško išgirsti 
žinių iš mūsų mylimos tėvy
nės. Žinoma, buvo ir tokių, 
kuriems nepatiko, kada gerb. 
kalbėtojas papasakojo gerus 
darbus krikšč.-dom.. ypač ne
patiko, kada paprašė aukų 
kultūriniam darbui Lietuvoje. 
Nežiūrint tų, Lietuvą mylintie
ji northsidiečiai pasirodė 
duosnųs ir kada prasidėjo an
ai rinkimas, aukojo: 
A. Penkauskas $10.00 
A. Kumslitis 10.00 
K. Butkevičius 10.00 
J . Cerdžimuus . 5.00 
V. Nausieda . . . . . . 5.0() 
A. Kriminskaitė 5.00 
A. J . Rugienis 3.00 

Po 2 dol.: J , Čepaitis, kuu. 
P. Meškauskas, A. Avgait is , 
J . Zigutis ir K. JSalčiunas. 

Po 1 dol.: A. Beniu.sis, O. 
Ambrozaitė, V. Dapkevičia, 
T. Grizinskas, V. šneukštas , 
T. Vaškunas,. M. Stankus, J . 
A. Berkelis, J . Lebezinskas, J . 
Sriubas, J . Daugirda, M. Ma-
tulajtis, V. Kavaliauskas, S. 
Martinkonis, A. Gerdžianas, J . 
Bronza, J . (iuzikauska*, .M. 
Bronizienė, M. Murauskienė, 
T. Stepalionis, E. Rubokas, 
P . Sriubas, J . Martišius, K. 
Rimkus, A. Gerdžiunas, P. Va
laitis, A. Mureika, K. Statule-
vičia, A. Šimkūnas, R. Šneu-
kas, J . Butkevičius, J . Vai
nauskas, K. Ignotaivčia A. 
Gemišauckas, P . Staii.is, K. 
Adomonis, M. Vinginauskaitė, 
J . Karašauckas, J . Valašinas, 
J . Didzgalvis, Z. Pet ra i t i s , J . 
Naujokas, A. Baškis, V, Dau
girdienė, B. Trečiokas, J . K. 
Sloksnaitis, A. Sutkus, M. 
Žaldokas, M. Simonavičia, S. 
Kregsdas , O. Morkūnienė, T. 

| Šlajus, P . Mureika, V. Čergu-
; lis, P . Kuzmickas, J . Krimins-
kaitė, M. Kišonas, A. Deksnis, 
P . Valaitė, V. Mačekouis, M, 
Kišonienė, A. Peldžius, P . 
Maskolaitis, J . Kaitulis , P . 
Pečkaitis. 

$10.40 
. 5.00 

. 5.00 

Viso suaukota $131 dol. 30c. 
Po to gerb. kalbėtojas nu

rodė vargingą pajlejinią Že
maičių Dvasinės^) Seminarijos 
ir prašė tų, katr ie užjaučia jai , 
neišeiti uepaaukavus ir tam 
tikslui. Aukojo: 
J . Kreminskaitė 
A. Kreminskaitė 
K. Butkevičius 

P o 2 dol. : kun. prof. Meš
kauskas, A. Rugienis, M. Kru
šaitė, A. Komslitis, J . Ger
džiunas. 

Po 1 dol. : J . Ramoška, J . 
Mickevičius, A. Augait is , J . 
K. Sloksnaitis, O. Čepaitienė, 
J . Lebezinskas, M. Bronzienė, 
A. Mureika, R. Nausiedienė, 
J . Martišius, O. Morkūnienė, 
M. K i šonas. 

Viso, su smulkiomis, suau
kota 54 dol. 94c. 

Po prakalbų, kam buvo kas 
neaišku, davė paklausimus, j 
kuriuos kun. J . Meškauskas 
gražiai -ir suprantamai atsa
kinėjo. 

Visiems aukojusiems tose 
prakalbose širdingai ačiū. 

Vardu Renginio Komisijos 
I. K. Sloksnaitis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. Vyčių 4-ta kuopa rengia 
seimininį vakarėlį pagerbti 
vardadienį savo, ir visos orga 
nizacijos, dvasios vado, klebo
no kun. Igno Aįbavičio. Va
karėlis įvyks suimtos vakare, 
liepos 31 d., š. m., Dievo liVp-
vciz.'.v parapi jos sv »tainė je, 
18~th ii l u i n u g a t v i ; . lygiai 
8:00 vai. vakare. 

Visų kuopų nariai širdbigiai 
yra kviečiami atsilanks ri. Bus 

a • • * 

įvairi programa. 
Tikiu, kad jaunimas-vyčiai 

nepraleis to vakarėlio ir ne-
pTgarbę s a v i dvasios vado. 

Raštininkė. 

TRUPUTI APIE SENĄJA 
LIETUVIU KO- . 

, LONIJA. 
Parmos — .Jeigu dar negir

dėjai, kur galima lengvai pra
lobti, tai atvažiuokite čiouai 
ir pamatysi te , kaip Lietuviai 
šioj apielinkėj gyveną ir kokie 
puikus javai ant laukų, , \ 

Tuomet kelias geras uke< 
kurias dar galima nupirkt i už 
pigią kainą, nes yra keletas 
svetimtaučių, Įsimaišiusių ta 
rp lietuvių, kurie nori pasit
raukti toliau, čionai žemė la
bai derlinga. 

Del platesnių žinių kreiplii-
lė s laišku arba ypatiškai prie 
mūsų. 

Je igu norėtumėt važiuoti, 
parašykite laišką tai mes pa
sitiksime jus ant stoties. Ne-
praleisk savo dienas vergijoj, 
bet ieškok sau linksmesnio ir 
sveikesnio gyvenimo. 

ONEIDA LAND CO. 
McNaughton. Wisc. 

• 
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IŠ TOWN OF L A K E 

Alumnų 1 kuopa laikė sa
vaitinį susirinkimą, kurin su
sirinko gražus būrelis alumnų. 

Nutar ta įrengti antrą išva
žiavimą Beverley Hills, rugpj . 
8 d. Tai-gi alumnai, neužmirš
kite dienos ir visi atsilankv-
kitę. 8magu bus, kuomet visi 
t rauksime paskirton vieton. 

Ši n susirinkiman atsilankė 
iš Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Mot. ir Merg. draugijos dvi 
delegati, būtent K. Norvilaiiė 
ir K. Vezelaitė, kviesdamos a-
lumnus surengti minėtai dr-jaj 
programą. Judvi pagyrė a-
lumnus, kad vienybėje veikda
mi daug gražių pavyzdžių pa
rodo; stebėjosi taipgi, kad a-
bimnų susirinkimas būva tvar
kus, kad susirinkę gražiai ir 
mandagiai užsilaiko. Galop 
linkėjo geriausių pasekmių vi
same veikime. 

Ulkviet imą alumnai priėmė 
dideliu delnų plojimu ir iš sa
vo pusės stengsis kogeriausia 
programą atlikti . 

Sugrįžusį iš atstogų dvasios 
vadovą, kun., N. Pakalnį .ši
tame susirinkime alumnai 
sveikino ir džiaugėsi sulaukę 
sav 0 tarpan. Alumnė. 

A. f A. 
PETRAS JAUKSTiS 
PETRONĖLE JAUK$T!S 
VIKTORIJA JSDKSTIS 
ADOLFAS JAUKSTIS 
PRAN, IVANAUSKAS 

Visi j ie žuvo liepos 27 
dieną nelaimėje a n t gele
žinkelio a r t i Michigan 
City, Ind., į k u r buvo iš 
važiavę automobiliu. 

Tų didžios ir nepapras
tos nelaimės lietuvių aukų 
laidotuvės jvyks ateinanti 
penktadienį liepos 30 d., 
i . m. 

Gedulingosios pamaldos 
už žuvusių dūšias bus Au-, 
šros Vartų parapijos baž 
nyčioje, Wes t Side. 

Po pamaldų mirusių la
vonai bus palydėti į Šv. 
Kazimiero kapines i r te
nai palaidoti . 

Viešpatie, suteik jiems 
amžiną atilsį dangaus ka
ralijoje! 

Burninei trobeles 
Burnine trubele prie ja-

su telefono lošia svarbia 
role. Kuomet ji susimuša 
taomet baisa* neina ^erai 
ir negalima; gerai girdėti. 

('hieagoje aplamai im
ant 70455 telefono burni
niu trubeliu susimuša kas 
met, ir ju vietas reikia 
iiaujų. 

Tiktai apmąstykite kieir 
lai darbo ii materijolo su 
dedama dedant 70,455 į 
ofisus fabrikus ir namus 
šiam mieste. 

Atsargus vartojimas te
lefono sumažins laisyma, 

dar ir duo* geiesni pa
tarnavimą. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

t 

^ 

^ -
Jt • • * • „ 

— 

U.S.MaifSteamshipCompany 
S. S. SUSQUEHANNA 

O. T. !U05? * 

Išvažiuoja iš New Yorko j Bremeną ir Danzig 
(bv jokio uuiinymo laivų) « 

Rugpjūčio 4-ta diena 
< al.in K. i l i remen $175 iki $200; į Danzig $225 

Trečia Kaina i Brcmen $125; į Danzig $135 
, $5 Karė* taxu 

Atsišaukite j 

U. S. MAIL S T E A M S H I P COMPANY, Inc. 
45 Broadway New York City 

Arba j Vietiniu* \«oiitiix 

Carter's Little Liver Pilis 
Vaistas Kuris Negali Būti Links

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Mažii Kaina 

Kraujas neturintis 
yra priežastimi išhliškusiu 
veidu. 

Reikalingas Visiems 
Tikras tori pasirašymą. 

SSa pARTER'S IRON PILLS 
%*^' J u m s pagelbės, pamėginkite O 

I2M 
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j g L DIDŽIAUSI* Į lETUVlSH KRAUTUVE CHICAGOJE 

;PKA«t 0UBBN KONCHKT1N V 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Masu krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius h 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 


