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Lenkai Veda Tarybas
su Bolševikais

Tuo Tarpu Bolševikai vis 
Briaujasi Lenkijon

Rumunija Pakyla prieš Rusiją
uz

LENKAI TARIASI SU BOL
ŠEVIKAIS.

Kiti su kitais susitikę Kobrine.

Londonas, rugp. 3. — Iš 
Berlyno laikraščiui Baily 
Mail pranešama, jog lenkų ir 
Imlševikų armisticijos koinisi- 
jonieria susitik} Kobrine, ties 
geležinkeliu rytuose nuo Brest- 
Litrvrito. Tai buvę prarito 

penktadienio vakare.
Aut rytojaus prasidėjusios 

mrynn* armisricijos klausimo. 
Bolševikų komisijonieriams 
pirmininkauja Kari Radek.
. TfiDliŲ.4jrądžinje.r 6ftkurų&, 
Indrevikai pareikalavo lenkt; 
išduoti jien.s BrcM -1. lovską, 
kurs šiandie bolšerikų 
j aimtas.

jau

9

LENKAI IŠSISLAPSTĖ 
GUSTAVO mlŽZUOSE.

Aū-

Vokiečiai komunistai nerimau 
je Rytinėj Prūsijoj.

Berlynas, rngp. 3. — Tnks- 
tančiai lenki, išsislapstė Au
gustavo miškuose ir pelkėse. 
Juos ten npsu|Mi bolševikų rai- 
tarija.

Bolševikai jsteigė patrulinę 
linijų nuo Augustavo ligi Gra- 
juvos.

Rusų bolševikų lnnnėjinmi 
sustiprino vokiečius komunis-

VARSA VOJ NETURIMA 21* 
NIŲ APIE TARYBAS.

Savo keliu, bolševikai briau- 
jasi Lenkijon.

ITALIJA APSIPRATUSI SU 
STREIKAIS IR TRŪKI

MAIS.

Pažadėjimais mėginama nug
lostyti socijalistus.

*

Bet 
per-

Gio

Rymas, rugp. 3. — Visoj I- 
tnlijoj ekonominė ir industri- 
jinė padėtis taip bloga, kad 
blogiau negali nei būt. Todėl 
pramatoma, kad šių vasarų vi
soj šalyj bus dar daug viso
kių trukšmų. katruos pakelin 
radikalai snkurrivdami 
biuuikus.

Trukšmų čia perdaug, 
pakelti revoliucijų yfa 
karšta italams.

M misteriui pirmininkui
litti parlamento nariai socija- 
listai dažnai padaro karštas 
“ovacijas.” Bet jis jau apsi
pratęs su tuo. Tuo labjaus, 
kad savo pusėje turi kuone 
visus kitus parlamento narius.

Su-įvairiais streikais Itali
joje taip apsiprasta, jog pa
kilę kur nors streikai čia ne- 
padaro jokio siurprizo. Nes 
kasdien vieni streikai baigiasi, 
kiti pakyla. Ir taip be ]mlio- 
vos. Streikai paliečia visas 
darbo šakas.

Streikininkai pabodarLiauja 
vienų, kitų savaitę, išalksta ir 
išnaujo grvžta darban. Atro
do. kad be to čia, turbut, jau 
neturtų 'gfltffia it hpsieitt.

Pažadėjimai socijalistams.

Ministcris pirmininkas ga- 
lų-gale išmoko tinkamai apsi
eiti ir su parlamento nariais 
socijalistais.

Kuomet tie {uirlamente.pra-

Varsava, rugp. 3. — Čia ne 
nirimą jokių I’uių apie veda
mas lerkų-bo’ševikų tarybas 
armisticijos klausimo. •

l^nkij komisijonioriai bolše
vikų šonan per musių liniją 
buvo išvažiavę soptyiiiaia au
tomobiliais. Jie pasiėmę su sa
vimi kilnomųjį bevielio tele
grafo a|mratų, kad, prireikus, 
susinešti su savo šonu, su 
Varsava.

Ir ligšiol komisijunieriai 
nieku apie save ir tarybas nė
ra pranešę.

Čia nuomoniaujamn, kad 
bolševikai visokiomis priemo
nėmis trukdo tarylms, kad 
duoti progos savo kariuomenei 
vis toliaus ir tolinus brinnties. deda trukšmauti ir storžievi?-• 1
Lenkijon.

Bolševikų kariuomenė taigi 
ir Im> to yimtingo skatjnimo 
žygiuoja pirmyn. Viciumis 
lenkai mėgina priešinties. Bot 
dažniausia tos pastangos |>asi- 
baigia nepavykimais.

Mozūrų ežerų apylinkėse 
lenkai nusprendė sustoti, kuo
met tenai atvyko nauji Jais 
vanorių būriai.

Unijoje l^omža, Pultusk.

I

Miruprmu yuaa'jvjmb kvmiuiud-j į^inijujv i UILUMų

tus rytinėj Pru«’<cj. Pasako- Ostrov ir Skobei lenkų parit- 
• e e •• • ■ •• ’ . • I • • • •jamn, kad jie tenai paslapčia 
rekrutuoja kareivom rusų bol- 
š< vikarus.

Saksonijos mieste Zittau 
pakilo komunistai. Jie nuvertė 
gyvuojančių ten valdžių ir įs
teigė sovietų iš l-*> žmonių.

Pranešama apie smarkius 
susikirtimus poP *;j<».. su dar- 
I i įlinkais, l’aakribtti gene ralis 
streikas ir karės padėtis.

mūkimas taip s\iri painiojo, 
kad tenai bolševikams tenka 
daug karės medžiagos ir ne- 
laisvių. Lenkai nesuspėja ne 
tik visko su savimi parimti, 
liet ir patys vietomis neišga
li bėgti.
I - -

RUMUNIJA PASIUNTĖ UL
TIMATUMĄ BOLfiEVI

KAMS.

RUON,
ŠIANDIE TEN BUS APIE 

' * 80,000 KAREIVIŲ. *
——-------

Kas bus padaryta su Arlpvys- 
kupu Mannix.

Dublinas, -riifcp. 3. — Čia 
j oficijalčse sferose bijomasi, 
kaa visa Airija -taiga nouž 
siliepsnotų /sukilimu prieš An
gliją. Nes padėtis visoj šalyj 
kasdien arUją. Kasdien pa
reina žinių apie žudymus ir 
kruvinus surinuiiiinus.

Tad ir nebūtų stebėtina, jei 
nerimaujantis Airijos Ugne- 
kalnia imtų staiga veržlios.

Tai gerai pajaučia vietos 
anglų valdžia, Apie tni pa
informuota ir pati Anglijos 
vvriausvhė.• •

Nestebėtina tad jei Anglija 
į čia pasiunčia vis daugiau ka
riuomenės.

Sulig apskaitymų, šiandie 
Airijoje Anglija turi ligi 80. 
000 savo kareivių. Tas skai
tlius kasdien didinamas.

I

kai atsinešti j vyriausybę, pre
mjeras tuojans imasi pažadė
jimų.

Tai geriausias vaistas trukš- 
madariams. Jiems tuojaus pa
žadama taika su kitomis vieš
patijomis, imžadama atšauk
ti kariuomenė iš Allmnijos ir 
iš kur kitur. Pažadama dar ir 
kitokių socijalistams tinkamų 
daiktų.

' Socijalistai po to veikiai 
nurimsta ir jaučiasi patenkin
ti atlikę “dkielius” darbus 
dumianti vėjo vyriusybei.

Ir jei Giolitti vleną-kitą iš 
tų pažadėjimų visgi išpildys, 
tuomet sumažės trukšmai Ita 
lijoje. Bet jei neišpildys iš jų 
nei viėno. galima laukti viso
kių pasekmių.

Gal PTaikai užgrobs aalaa.

Italijos vyriausybė vm nus-
Pačioje Rumunijoje seka ar- prendnsi Graikijai (atvesti 

grupę salų, gulinčių Graikijos 
pakraščiais. Norima, kad grai
kai nž tas salas Italijai atly
gintų maistu arba pinigais. 
Nes tos ,*alo“ italams nereika
lingos. gi graikams parankios.

Bet yra žinių. Jog Italija 
nieko negaus už tą graikams 
“dovaną”. Nes tos salos se
niau yra prigulėjusios Grai- 

j kijai. Tad. manoma, graikai 
tas salas be niekur nieko o- 

'kuoptios ir pasisavins.
Aiandie didžiausias Italijos 

vyr'ausyltei vargas, tai Fiume 
I klausimas ir ♦alkos sutartis sn 
Vokietija. Nes abudu ncjialiag 

Į tu.

BOLŠEVIKAI ATSIDŪRĖ 
NAUMIE8TIN.

Lyck,- ryt, Prūsija, rugp. 3.

FEISAL JUNGIASI SU 
' TURKAIS.

Grūmoja jis Anglijai nesma
gumais.

Paryžius, rugp. 1. — .Buvęs 
• Sirijos karalius, emiras Foisiii, 
nuo kurio sostų Damaske at
ėmė prancūzų karinomenė, su 
savo skaitlingomis arabų spė
komis atsimetė Sirijos gilu- 
mon ir iinn grūmoti Anglijai.

Jis pranešė Anglijai, kad 
jei Sitn įeisianti pranenram’ 
Sirijoje kaip patinkama šeimi
ninkauti. |»a1i susilauksianti 
didelių nesmagumų Palestinoj 
ir Mesopotamijoj.

I

NUBAUSTA 20 RADIKALŲ

Pranešama, kad Feisnl su 
savo kariuomene pereis tnrku 
nncijonalistų pnRėn ir paga
linus susijungs su Rusijos l»ol- 
ševikais.

Čia militarinėse sferose kai-; 
burna, kad buvęs karalius tu-' 
rjs gerai apginkluotą arabų 
karįnomenę.

Chicagoje pasiliaigė byla 
dvidešimties radikalų. Jie visi 
buvo teisiami už suokalbiavi- 
mą prieš šalies vyriausvlię su 
tikslu sugriauti vyriausybę ir 
įsteigti savotinę valdžios for
mą.

Prisiekusieji teisėjai visus 
radikalus pri|mžino kaltais. 
Ir visi jie nubausti kalėjim? 
ir kaikurie dar piniginėmis 
{įabaudomis. Vieni iš jų nu
knisti kalėjiman ilgiau, kiti 
tiumpiuu. iiuppul ii paimuda 
nevienoda.

Radikalai apkaltinti pasire
miant naujuoju valstijos įsta
tymu. atkreiptu priešu suokal- 
biautojus ir palies išdavikus.

Suprantamas daiktas, nu
baustieji tuo nepasitenkins. 
Jie paduos apeliaciją.

Vienas iš nubaustų socijalis- 
tų radikalų yrn turtingas. Ne
pasigailės jis pinigų tam rei
kalui.

ANGLEKASIAIGRYŽTA 
DARBAN.

VAKAR JAU 50 NŪOS. 
DIRBO.

Šiandie ir rytoj, sakoma, ims 
dirbti visi.

Springfield. HL, rugp. 3. — 
Dauginu 50 nuoš. Illinoiso ka 
sykių streikuojančių angleka- 
šių vakar buvo sugryžę dar
ban. sulig anglekasių unijų 
prezidente Krank Farrington 
tvirtinimo.

Kitu dalis darbininkų sup- 
rvž du rimu šiandie ir rytoj.

Tečiaus per kedias dienas 
anglys dar nebus kasamos. 
Nes streiko metu kasyklos bu
vo užleistos. Užims kelias die
nas jas patvarkyti tuip, kad 
butų gulima imti anglių. ’

PRADEDAMI DARBAI IR 
INDIANOJ.

JAPONAI NEPATENKINTI 
AMERIKOS ATSINBSIMU.

DEBS VIENAS NENORĮS 
APLEISTI KALĖJIMO.

Tokyo, rugp. 3. — JajKinų' 
' spauda didžiai nepatenkinta 
t Amerikos atsinešimu Į tai. kad l 

Policija ufciima kerštu. jajsmai okupuoja šiaurinę da-'

Kroko 
friaerių. i 

katrie ją visur užpuldinėja ir1 
poliemonus palabina be jokio 
pasigailėjimo.

Tad nutarta užsiimti pap
rastuoju kerštu. Už nužudy
tus poliemonus žudyti savo 
priešininkus prje kiekvienos 
progos.

Čia gauta žinių, jog lx»ndon- 
derry anglų valdžiai pasidavęs 
airių parlamento narys Josepli 
O’Dolierty. Jis buvo žinomas, 
kaipo vienas iš veiksliausiųjų 
ainnfeinerių.

Kas bus su Arkivyskupu.

Čia daug yra visokių kalbų 
apie Astralijos Arkivyskupą 
Mannix, kurs, priešingai Ang
lijos valdžios norui, atkeliau
ja Airijon.

Spėjama./kad Arkh’yskupns

kentei!-nuė į tavo prieš tą okupacijų. Japo-1 
nų sputida tvirtina, kad Ame
rikai nepatinka visokie jajx>- 
nų pasikrutinimai.

nebus įleistas Airijon, bet lai
vu nuvežtas į Uvcrpoolj. Te
nai jo likimas bus apspręstas.

Anglijos vyriausyliė buvo 
uždraudusi jam keliauti Ai
rijon. šiandie, kaip girdima.! 
vyriausyla* mėginsianti tų už- 
draiulimų atmainyti. Sakoma, 
jis busiąs įleistas Airijon. bet' 
kiekvienam Žingsnyj sekioja-1 
inas valdžios agentų.

,. Galimas daiktas bus įleis- 1 
tas. Nes šiandie Airijoje vie
ši visa eilė airių vyskupų ir 
kunigų iš Australijos. Tai ko- 
dėl aplankyti savo tėvynę bu
tų uždrausta garbingam tos 
kenčiamosios žemės sunui.

Washington. rugp. 3.— So- j 
eijalistų partija išnaujo čia 
ėmė darbuotiem su tikslu pa- 
iiuosuoii iš kalėjimo savo kan
didatų į prezidentus Debsą.

Bet šis iš kalėjimo paskel- 
kad socijnli.rial už jj vieną 

neridarbuotų. Nes jei kiti po-1 
linkiniai prasižengėliai negali 
būt paliuosuojaini, jis vienas 
nenor-js tos garbės.

Taigi. Beta nori būt kalėji
me taip ilgai, kaip ilgai kalė
jimuose bus laikomi kiti so- 
eijulistni už tos rūšies prasi- 
wn gimus.

s •

VON BUELOW PASIUNTI 
NIU ITALIJON.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Indianopolis, Ina., rugp. 3. 
Vietos streikuojančių nngleka- 
sių vadui pranešė, kad darbi-

Berlynas, rugp. 3. — Vietos 
diplomatiniuose rateliuose kal
bama. jog Vokietija su Italija 
vedanti tarybas naujo vokie
čių pasiuntinio klausimo.

Italijos vyriausylič, sakomu, 
sutinkanti, kad Italijon vokiš
ku pasiuntiniu Imtų pasiųstas 
von Buelow, premjeras Gioli-

•tti draugas, jei tasai pagei
dauja ineiti viešųjin gyveni- 
mnn.

V’on Bue!ow senyvas diplo
matas. Nežinia, ar jis apsiims 
Imt pasiuntiniu Rymo.

įlinkai paklausysią angleka- 
šių organizacijos prezidento 
Leviso paraginimo gryžti dar
ban.

Kuomet čia patirta, kad an- 
giekariai pasižadėjo pertrauk— 

. ti streikų, pakilo džiaugsmas. 
Nes dėl trukumo anglių visa 
eilė dirbtuvių jau buvo užda
ryta ir dešimtys tūkstančių 
darbininkų priverstinai šven
tė.

Kitos dirbtuvės turėjo Irut 
uždarytos. Bedarbių skaitlius 
hutų labjaus padidėjęs.

Užims keletą dienų, kol iš
imu jo iš po žemės vagonais 
Ims išvežamos anglys.

Geležinkelių kompanijos pri
rišt ilsios į kasyklas daug an
glims vagonų.

SUSTOJO DARBAI POPE- 
ROS DIRBTUVĖJE.

Balthurst, N. B., rugp. X — 
Dol anglių stokos čia laikinai 
uždaryta laikraštinės poperos 
dirbtuvė. Batburst T.udjImm- ir 
Paper Mills Co.

Pasakojama, jog dirbtuvės 
taip veikiai busiu atidarytos, 
kaip tik bus gnuta anglių.&.L MY POAROiM’

C THtY Ateit NO 3Wi£M

Suvažiuoja didelis skaitlius 
delegatų. •

KNIGHT8 OF COLUMBŪS 
ORGANIZACIJOS KON

VENCIJA.

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS.

oufSi

RUGPJŪČIO 3. 1920.

#7

Philadelphia, Pa., rugp. 3.— 
Vakar čia pradėtas 34-tas 
vyskupų, pralotų ir kunigų 
Kucbaristinės sąjungos suva
žiavimas. Prasitęs Ištisin sa
vaitę.

Sąjįmeot- globėins Ameriko
je yra Toledo*. Ohio. vysku
pas Schrembs. Jis globėju jui- 
skirtas imties Aventojo Tėvo.

mijos mobilizacija.

Vienna, rugp. 't — Iš Belg-
Išilga: parilbežio smarkiai rado pranešto, jog Rumunijos
. . ._____!______ 1 •___•_____a___ • ___•veikia bolševikiniai Dono kn 

zokai. Ix*nkų kariuomenė atsi
meta Lenkijon.

lx>nkai atsiėmė I»mska (*), 
kur stovėjo n-'Cr.illinga* bol
ševikų gamizo'HS.

ftiandie paprastasai vokiečių 
-bolševikų rubežius tęsiasi per 
120 mylių. Prasideda jis Vla- 
diriavovu (Naumiesčiu, Suval
kijoj) ir baigiasi Friedrieii- 
riiofu. •

vyriausybė pasiuntusi Rusijai 
ultimatumų. Pareikalauta, kad 
bolševikai j tris dienas apleis
tų Rumunijos teritorijų. Tn 
teritorija, tai buvusioji pirm 
karės Rusijos provincija Besa
rabija.

Berlyne gauta žinių, knd 
Rumunijoje sekanti armijos 
mobilizacija. Daugelis Saukia 
mų kareivinnti rumunų dewr- 
tuoja. Jie bėga Rusijos fonatf. 
XC«4v1 nnrnri kartnnG rv-i«-w ———►•r »- «

New York. rugp. 3. — ftiun 
<lie čionai atidaroma 38-oji m<* 
tinė organizacijos Kniglits of 
('oliimbus (Kolumbo Vyčių) 
konvencija.

Iš visų Suv. Valstijų suva
žiuoja didelis skaitlius delega-

Lietuvos Misijos Adresas: bolševikus. Gal jie paliesti bol 
257 West 71 str., New Ysrk, ševikų propagandos.

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Aš žinau, tenuta paaidžiaugsi gyvendamas juano na 

muosc. Nes aplinkui nėra jokių medžių, kur butų galima pa 
vėsyj pasėdėt, nėra kur maudyties. nei žuvauti. Tamsta na- 
ktimis dil nnčta negalėsi •Iri’J «nrlė^i Tninnat. mr« rMtirimf 
šviežių kiaušinių ar daržovių, išėmus vienatinį maistą blėši- 
nėse. Nežiūrint to visa viskas bus gerai.

• ir priemiesčiai. — Gra
žus oras ir šilčiau šiandie ir ry
toj.

Trfnr>«mfllni vakar

65 t , žemiausia — 60 1.
Saulė ’cka 5:46; leidžim

1

4 S 06.

L

Svetimų viešpatijų pinigų vtr- 
mainant nemažiau $25.000, 

rugpjūčio 2 buvo tokia sulig Mer- 
chanta l.uan and Truat Co : 

{ Anglijos ateriingų aiarui $3.72'/j
Į Lietuvon 100 auksinų 2.34
1 Ijcnkijoa 100 markių .66
i Vokieti jos 100 markią 2.M
Prancūzijos už 1 dol. 
Šveicarijos už 1 dol.

13 fr. 05
5 fr. 87



2

LlETinę RAT.UAKV DrESRAATIS

“DRAUGAS”
B.« kaMIcn* tl-Vyru- ncdėkUculus. 

PRENUMERATOS KAITA: 
CH1CAGOJ IR C2STKNYJE:

Metams ................................. fv.OO
Paari Metų ........................... 1.00

suv. VALCT.
Metanui ................................. $8.00
I*o*c4 Moly ............................. 8.00

Prenumerata mokiai tiku Ino. Lai
ka. akaltoai nuo ulaira*}*mo dieno* 
na nuo Naujų Motų. Norint pcrmal- 
jrtl adreaų vunda rvlkla prinlųatl Ir 
enaa adresas. Pinigai rrrlausla «1ų- 
11 Upcrkant krasoje ar cxpre»® "Mo
ty Ordcr" arba (dedant pinigui J 
bgUtruoti) lallk*.

y‘Draugas" Publishing Co. 
l800 W. 46th St Chicago. ni.

nužudytų žmonių 
vidurius nuo suge- 
nnudos ir mokslui, 
Morgan’o knygy-

Antradienis, rug]>.
-=T=

LIETUVOS STE1G. SEIMO DARBAI. t.

DRAUGAS

isradimas.
Pranciškus S. Bmenati, i- 

talas. Wa.-liinglotio katalikiš
kame universitete gavo gilin
tos moksliĮ <luktur«> laip.-n} 
birželio mėnesije 1920 m. už 
išradimą, kurį jis pavadino 
Sv. Roko bnlsamu (Balsam 
S. R<Hk.o).

Tas skystimas a]isaugoja 
minkštus daigtus nuo puvimo. 
Keikia duigtų įmerkti j skys
timų ir palaikyti dienų arba 
dvi, sulig dnigto prigimties. 
{Miškui išėmus nuplauti grynu 
vandenini ir pa<lėti kaip pap 
rastai. Taip pamirkintieji dai- 
gtai pa.-idaru kieti kaip šikš
na ir juosvi. Įdėjus juos vė
la j vardeni iv palaikius už
tektinai ilgai, jie tnm|ia vėl 
švieži.

Taip padarius su žuvimis ir, 
varlėmis jos buvo visai švie
žios nors nuo mirkiniino praėjo 
daugiau n**gu metai. ' Kynų 
vabalai buvo liepradedą gesti. 
Kuomet juos įmerkta į išras
tąjį skystimų, tada jų gedi
mas sustojo, o juos ai gricini- 
vandenyje jų kupra vėl ėmė 
žvilgėti gražiomis sjMilvoiniz.

Tuo s.cvstimu apteko kiau
šinius. l«ėuię ir |Nilaikę juo.- 
pusę metų fiaskui atgriebė 
gryname vandenyje ir paleido 
ant skaurados šule dviejų ką 
tik padėtų kiaušinių. Valgan
tys žmogus negalėjo atskirti 
katrie seni, katrie jauni kiau
šiniai.

Vasarije 1920 | minėtųji
s-Jcvutiiiių tapo įmerktas lavo
nas miręs pirm 12 dienų, šian
die tas lavomis yra lalionito- 
rijoje prie Tufts Collegc Bos
tonu visai Im* puvimo ženklų.

Medico — lx*pil JouruHl’iu 
redaktorius D-ras R. W. Sėliu- 
feldt. kuris karės metu v«*dė 
vienų dalį Medikalio Armijos 
Aluzvjaus ir profesorius C. Ju- 
dson Herrick žiurėjo kaip iš
radėjas įmeriiin i skystimą ka 
tik išimtus iš milia-ninko gal
vos smegenis. Daktarai tuos 
mą*grnis mi indu ir skystimu 
užrakino ir (mlaikė 48 vak.i- 
dns. Smugeny- susitraukė, pa
sidarė juodi ir ki**1t lig me
dis. .Smegenys išrodė niekam 
netikę. Bet išradėjas įmerk** 
juos vėl j vnndcnį palaikė už
tektinai ilgai ir smegenys at
gavo visa* šviežių smegenų 
ypatybes. Iš tų smegenų jmi- 
inita mažų bulelių, iKidėtu pi 
mikroskopu ir nepastebėta 
skirtumų tarp jų bei tarp vi
sai šviežių -megenų. T-tulogi-- 
kn< smegenų audimas ir jo 
eeliuJės buvo visii ne-ugwdii- 
MIOb.

Spėjama, kad T. S. Benennti' 
taps milijonierių, nes ju išru- 

labai paranku- virium-

’ valgomų duigtų pirkliams, ka
dangi tuos daigtus apsaugoja 
nuo puvimo negadindamas jų 
skonies ir prašalindamas šal
dymo reikalų. Išradimas yra 
begalo svarbus teismams, nes 
apsaugoja 
lavonus ir 
dimo. Vrn 
nes T. P.
ne buvo senų jau nebei.'skai
tomų rankraščių. Panaudojus 
Benennti’o bnlsainą tų rank
raščių raidės pasidarė aiškios.

Benonati’o baisumas yrn 
skystas, *kaip vanduo ir turi 
tamsaus gintaro išvaizdą. Jis 
atsiduoda knip .svogūnai. Tas 
skystimas yni ypatingu budu 
ištraukti syvai iš eliejų ir ki
tų los rųšies augalų, turinčių 
stiprių syvų. Išradėjas neiš
duoda paslapties, kaip tie sy
vai ]M*rdirl>ami, kad pasidary
tų minėtasis skystimas,

Egipto žemėje išliko lavo
nų mirusių pirm keturių tu- 
kctauėių metų. Kuikurie ?pė- 
ja, kad Renenati atradęs tų 
patį skystimų, kurį kitados 
vartodavę Egj'ptėnai.

Kas Veikiasi Lie
tuvoje.

savaitės Rusijos Im>I- 
) ms ižai įėji i | m* rt raukt i 
ir padaryti ariuistici-

nepermaldaujami.

Pirm 
ševikai 
muši us 
ją su lankais. Liuika: pradžiu
go. šiandie pasirodo, kad tas 
džiaugsmas buvo tuščias. Nes 
liolševikai 
•lų armijos varorfi pirmyn, vis
arčiuu Varšuvos.

Didžiai pradžiugome ir mes, 
kuomet Lietuvos vvriuusvliė 
paskelliė pa<lariusi taikos su- 
♦ *■•• lw») *•»»»•» !•«« 1 •• sl*--  a.*. • »•****>>■ ki***u *t 
dėsnis mrsų džiaugsmas buvo, 
kuomet liolševikai išvijo iš 
Vilniaus lankus ir pažadėjo 
kuoveikiaus ta miestą pavesti 
Lietuviams.

šiandie pareinu žinių, kud 
Isdševikai atsisako atiduoti 
mums Vilnių. Ir visi Lietuvos 
valdininkai jau apleidę tų 
miestą.

Žinių pie tai mums ir vi
sam pasauliui paduoda Vur- 
ruva. Kaunas tuo tarpu tyli. J r 
mes nežinomi*, ka: šiandie vei
kias! Lietuvoje, kokia ten 
padėtis. Kaunas šykščiai 
duodu mums žinių. Išėmus ret
karčiais pasirodomą musų lai
kraščiuose olicijalę iš Kauno 
kubk-grumų, mes neturime su 
pratimo kas Lietuvoje daro
mu šiuo svarbiuoju momen
tu. ir tos kablegrumos dažna: 
ariu susenusius ariu suvėliu- 
tos.^Nes jos siunčiamos per 
Lietuvos Atstovylię Ameriko 
je. Gi ] tas t a rajai, matyt, ne- 
perdaug svurbu greitai pain
formuoti čia 
visuomenę.

Ta«l apie 
mes dažnai 
kinti svetimomis, karinu 
teisingomis žiniomis.

Mes drįstame spėti, 
naujoji Lietuvos vj riauayliė 
perdaug demukratingu. Matyt, 
ji deinoktatingcsiiė 
inokratingiausias 
stijaK

Autui, Lietuvos 
T. Naruševičius 
oficijalių žinių nr jis yra pro 

izidentus) d‘*l ♦*» perdidelio 
deiuoicrat marumu jau keliūta 
diena pats iškeliavęs Rygon 
tarties su Itolš-vikais reikale 
atgavimo Vilniaus tr kitų 

i Lietuvos teritorijų. Deja, u 
I pie tas tarybas nėra žinių.

Jam išvažiavus Rygon, \ ar 
|šnva bubt'ija apie bolševikų 
revoliucijų ir įsigalėjimą 
ne.

Keliuk- dienos praėjo 
paskeijujo tos žinios. 
■ f

i

musų npandų ir

Lietuvos padėtį 
turime pasiten- 

na*

kad

yra už de- 
Suv. Vals-

prezidentas 
(net uruliu

K nu-

Sąriiyjc su tuom, kas buvo 
jau pranešta, tolesni da

lykai bėga savo keliu se
kančiai:

23 liepos: Siųstoji į Vilnių 
specijalė Lietuvos vyriausybės 
delegacija (S. Kairys, V. Po
žėlų ir gen. Katclie) aptarė 
su Rusų kariuomenės vadais 
laikinąją demarkacijos liniją: 
pro Gardiną, Varėną, Naujus 
Trakus, Švenčionėlius (prie 
gelžkelio Vilnius — Dvinskas). 
Lietuvos valdžia su tuo pro
jektu sutiko. Lietuvos kariuo
menė paėmė tų liniją daboti. 
Nuostabu, kad čia nieko nemi
nima upie imt į Vilnių! Vilniu
je randasi* Rusų ir Lietuvių 
kariuomenė, kuri budriai veda 
policijos pareigas mieste, veng 
dama nesusipratimų su Rusų 
okupacijine kariška valdžia, 
šioje pusėje demarkacijinės li
nijos su Rusais, įvestu visur 
Lietuvos respublikos demokra
tinė tvarka. Varomos derybos 
su Rusais dėl paėmimo admi
nistracijos anoje pusėje de
markacijos linijos. Rusai liol- 
ševikai, prisidengdami strate
giniais motyvais, derybas vil
kina ir bando tuo tarpu įvesti 
jų okupuotame Lietuvos plote 
savo bolševikišką rėžimą. Lie
tuva protestuoja ir reikalauja 
iš Rusų pildyti taikos sutartį. 
Šiame reikale Lietuvos valdžia 
padarė du žingsniu: pirmas — 
pasiuntė Maskvon griežtą rei
kalavimą (notų), kurios turi
nys jau buvo apkraščiuose til- 
jięs. Antras,—pasiuntė delega
cijų (Norus, Rozenbauinas ir 
pulk. Kleščinskis) Rygon dėl 
išaiškinimu Vilniaus ir kitų 
Rusų užimtų Lietuvos žemių 
klausimi, liutarpiau su Mask
va.

Apie demarkacijos linijų į 
vakarus nuo Gardino telegra
mose išKaunu nieko neminima. 
Reikia manyti, kad čia demar
kacijos linija stovi aut nusta
tytos su lvnkuis. Lietuvos ka
riuomenė randasi linijoje Vi-

Lietuvos Atstovybė neužgina 
jos. Gal Atstu vylu- pati netu
ri susisiekimo su Kaunu. Tad 
ką-gi Lietuvos vyriausybė da
ro, kuomet priešininkai sklei
džia neteisingas žinias. Negi 
jos jau nebūtų išvažiavus Ry
gon prezidentui! ,

Norime kasdien žinoti kas 
veikiau Lietuvoje. Žinių apie 
lai Amerikos lietuvių visuome
nei tegu parūpinu Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje, kaipo 
olivijulė Lietuvos įstaigų.

Mes visi ištroškę tų žinių. 
Nes nežinome likimo im* tik 
Vilniaus, bet ir paties Kauno. 
Bolševikai įsigali ir ima luti- 
mė, kud jie nepakeistų Lietu
vos plotų ašarų ir sielvartų 
kloniu.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMER. PRANEŠIMAS.

nu<> * 
Bet I

. L. Kr. Demokratų bloko pa
reiškimas į Ministeriu pirmi

ninko Dr. K. Grinius 
deklaraciją. , .

Ministeriu pirminJnkaa Dr. 
K. Grinius, stodamas priča- 
kin Lietuvos Respublikos, vie
šai išreiškė, kų jis mano dir
bti Lietuvos labili sykiu su 
savo draugais kitais ministe- 
riais.

L. Kr. Dem^ blokas jm» to 
iš savo pusės išreiškė, kaip 
žiuri į Lietuvos reikalus ir 
kaip mano viską vesti prie 
jos gerovės.

Krikšč.Dem. pažiūra į Stei
giamąjį Seimą. Jis turi jvykin-

t . • v - • •

Lietuvos Misijos Informacijos.
Žainių-Slabadėlė-Sąirijų eže
ras. Seinai ir aptodnkės musų 
pusėje. Rytin-tinąrių šone Lie
tuviai atsiėmė Vidžius.

Lenkai dar laikosi Slanimo 
Volto viski o apygardoje.

24 liepos: Lietuvos Seimas 
laikinai sustabdė konstitucijos 
garantijas. Įvedė karo stovį ir 
mirties bausmę dėl Lietuvos 
valstybinių išdavikų.

Eidami iš Gardino pusės 
bolševikai užėmė Šoko)kų (jau 
už Lietuvos ribų). Bolševikai 
veržiasi prie Baltstogės ir Vo
kietijos rubežių. Alijantai, su
sirūpinę bolševiką laimėjimais, 
nutarė griebtis eerijozių prie
monių net ligi pavartojimo
ginkluotų }>ajėgų. Lcnkains-gi ti tautos troškinius: neprigul- 
tuo tarpu alijantai patarė— mybė, politikinė ir soeijtdė.lv- 
patiems pasiūlyti taikų Rusi- gybė, rainus, tvarkingas gyva
jai. Vokietija itf Susidariusios n i mas, paremtas teisingais ju
ta, plautinės padėties stengia- tatymais, sveika kultūra ir 
si pn«insndnti. .T| peršari nli-* tikra 
jantams “pagalbon ” ir reika
lauja iš ių leidimo padaugiuti 
savo kariuomenę rubežiams 
ginti.

Į alijantų reikalavimų per 
duoti Lenk, ginklus, kurie sulig 
Versailics taikos sutarties tu
rėjo būt sunaikinti. Vokietija 
atsisakė išpildyti ir pareiškė, 
kud }>aėiai Vokietijai ginklai 
reikalingi bolševikams besiar
tinant. Vokietijos valdžia pa
brėžia, kud ji nenori kištis į 
kovą tarp vakarų imperijalia- 
mo (Ijeiikijos pavidale) ir ry
tų bolševizmo.

Lenkijoj dalinai įvyksta ka
bineto krizis. Prie valdžios 
pasirodė valstiečių vadas \Vi- 
tos ir soeijnlistsis Daszinskis. 
Lenkija pašilde taikų sovie
tams. Boiševikaų nejausdami 
savo laimėjimų • galę, sutiko 
I^enkų pasiūlysią svarstyti. 
Tas bolševikų Žingsnis nura
mino ai i jautus.

25 liepos: Sulig bolševikų 
atsakymo į Ia*iikų^ taikos j«asių 
lymą, — sustaldymas ginklų 
turi įvykti JO liepos. Barano
vičiai liko nuskirta vieta bol
ševikų — Lenkų pertraktaci- 
joms. Tuom tarpu bolševikui 
žygiuoja plačiu frontu pir
myn. stengdamiea užimti vi- 
sus nelenkiškus miestus.

26 liepos: Bolševikų rankose
atsiduria nauji miestai: Slani- 
inas, Volkoviskas ir Rožauy. 
. (Pabaiga bus).

—■-j - - -----------------
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L. Kr.-Dein. stengsis baigti, 
kas gero. pradėta, pradėti ir 
atsidėjus vesti iki galo, kas 
reikalinga, o da nepradėta; 
taisyti ir tobulinti, kas nevisai 
tinkamai buvo daroma.

Nesitiki, kad tai umu laiku 
įvyktų, nes per amžius grįau- 
jami ir gudinatni dalykai, ne
lengvai pataisomi.

Kariuomenės reikalus. Lie
tuvos vaikams iki Siūlai prisi
ėjo vieua ranka kariauti, ant
ra vidųjį gyvenimą remti, sta
tyti: vieni kariauja, kiti vidu
je dirba. Kariuomenė jau daug 
gero darbo Lietuvos labui at
liko. tat užsipelno, kad upie 
jų Imlų rūpinamasi.

Kr.-Dem. <lės mvo pastan- 
i.KUM aUilMHU HU4\i

aprūpinti tinkamai, bet kad 
ir jų šeimynos nebūtų apleis
tos ir kad sugrįžę iš tarnybos 
kareivini turėtų sau minų 
kampelį. Iš kareivių gi lauks, 
kad jie pužintų gerai savu pa
teigus ir jas uoliai pildytų, 
kad kariškų drausmę mylėtų, 
gerbtų ir jos neardytų, nes 
be jos kariuomenė neturi ver
tės — ji lieka bejiegė; Lietu
vos priešai stengiasi demorali
zuoti kariuomenę, nos to su 
laukę, tikisi išvysti Lietuvų 
sugriovusią. Pasitikima, kad 
Lietuvos kariuomenė pajieg.- 
atsi laikyt i prieš priešų nuo- 
dus. Karo vvriausvlici i.iri• •

rf:u

rupėti ne politika, kuri tvir
čiausias armijas suardo, liet 
tėvv-nės gerovė ir armijos tvir
tybė. Ji turi pavesti armijoje 
vietas ir vadovystę nežiūrėda
ma kokios partijos vrn asmuo, 
bet kokių gabumų ir pasišven
timo.

Iki šiolei duug ko šiuo žvil
gsniu truko.

Santikius su kitomis
oėmis.

Palaikyti Lietuvos 
svetinio nenorėk, bet’ f . 
neapleisk. Kad ir kariauti 
reikėtų, liet Vilnius ir kitos 
Lietuvos priešų paimtos vie
tos turi grįžti.

Gudams }MuKdi jų,tikslą ut- 
siekti. Bu latviais gyventi gi
miningai. bet jie ir užsikrėtę 
šiek tiek lenkų gnlištnmu, bet, 
turliut. tik laikinai.

' Sn kitomi® valstybėmis lai
kyti gurus suulikius, o ypač 
su Anglija.

Rūpintis, kad Mažoji Lie
tuva greičiau susijungtų su 
Didžiąja.

Stoti į Tautų Sąjungų. 
Respublikos vidaus reikalus.

Kr.-Dem. žada kodaugiausia 
darbuotis, kad kegeriausia ir 
greičiausia susitvarkytą vidn- 
jis valstybės gyvenimas.

Todėl rūpinsis, kad Lietu
vos moterys gautu tr politinę 
ir civilę lygybę, kad turėtų 
teises, lygias su visais pilie
čiais.

Kad darbininkai, gavę po 
litinę lygybę, gautų ir ekono
minę laisvę; kad neimtų iš
naudojami. sunkinami ir var
ginami. .Tuo tikslo Kr.-Dem. 
stengsis įstatymo keliu paren
gti darbininkams tinkamas 
gyveninio sąlygas. Kapitaliz. 
mų žrnbt nugalėti koo]>eraci- 
nė tvarkiu Tada darbininkas 
dalysis savo darbo pelnu.

Žemės reforma. Darbinin
kų būvis negali liuli pilnai 
pagerintas, palikus žemę -be 
rofonnoa. Todėl dvarai turės 
būt išdalinti, žemė bus duo e
danui nuosavybėn tiems ku
rie ją nori* ilirbti ir iš jos 
gyventi. Ir' miesto darbinin
kam* jos turi tekti.

Ūkininkų reikalus. Ukinin- 
kystė yra IJetuvos pomatmu 

(Pabaiga nnt 4 pusi.).

vaistys-

ohalsį: 
ir savo •4
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Idant page*beti savo šeimyną kuogreičiausiai
Siųsk piningų į Lietuva

TELEGRAMA
IR CABLECRAM

Tai yra greičiausias būdas siuntimo piningu

!=
Lietuvos Atstovybė Ameri

koje aplaikė nuo “Kitos” se
kančią oficijalę kabtegruuių:

Kaunas. — ”Rusų vyriausy
bė prisiuntė Ihirickio leh-grn- 
nion v.t.akymų, kurioje Rusai 
reiškia jmgcitL'. ut<ų išvengti 
viską kas suardytų gerus san- 
tikius tn'ni Rusų-Lietuvių. Ru
sai pasiųlė suduryti Komisi
ją, kurion ineilų abiejų val
stybių atstovai. Komisijos pir
miausius uždavinys: spręsti 
Vilniaus ir kitų Rusų okupuo
tų kraštų klausimų. Lietuvos 
vyriausyliė tariasi tuo pusiųly- 
mu.”

Lietuvos Atstovybė Amer.
Per

M J. Vinikat. I

Ateikite ir Persitikrinkite
Kad piningus j Lietuva

Division Statė Bank

Su visais reikalais užrikite ar rašykite įSu visais reikalais užeikite ar rašykite į

*
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LIETUVES pHAlK»RIU8 
CktaTMuJn. laidotu v. M ko piftaaMa. 
Ita:k*l« nMldtlu alMlaukU. o Daao 
■Urtei Hun* aI«oo*aistL 
MII W. 29 n. ClitaMO, 10.

M. CMMl Mrs.

LIET U V18 GYDYTOJAS IR 
CHUtURGAS

2201 Wart 22nd Street
TeL C*n*l ««» '
Re*. 1114 Tr. 4M Street

Tel MeKtnlcy 4»t«

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&n Street 

CHICAGO, BLUSOM 
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• po'pl«tq lk> * Nod*Uo- 
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ADVOKATAS
oOmm mamkst/j:

29 Soūth La Sana Street
KAmbarto SM

TeL Centrai MM
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Vakarais, 812 W. 33 St.
TcL Y

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dantistas 
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Turto pairom* 
motarto ilgo**: ru- 
t^ating*! pritu
riu Ugoa* tr kūdi
ki Utkn tiro*.

TeJ'pbone: Xard*

AKUŠERIU
LSHUSHO

JU0ZA8 M. BALTIS.

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

JUOZĄ8 M. BALTIS.

Vedėjas Pinigų Siuntinio Skyriam*.

Siunčia sulyg žemiausio dienos kurso greitai ir teisingai.

DIVISION STATĖ BANK
2749 W. Division St.j arti Califcrola Ayb.

(arti Humboldl P ark). Chicago, IU.

Pinigų Siuntinio Skyriaus valandos: nuo 9 va’, ryto iki 5-tai vai. jio piet. (’tar- 
lunkais ir Sukatomis visą dionv iki 8-tai vai. vok. Nedėiiomis nuo 10 los v*J. ryto 
iki 3 čiai vąL po pietą.

|
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bą, gamta ir paidagogiuė pra
ktika.

Lektoriai ir kuršininkai tu
ri savo tarybas.

Mokslas prasidėjo šių metų 
birželio 22 d., kuršininkams 
dainuojant Lietuvos himną. — 
Tiek apie juos.

Lietuva ateityje bus ne tik 
laisva šalis, bet ir apšviesta, 

no tautiečiai lietuviai, kurie Kai tik bus užbaigtas karas, 
šiauraus likimo^ turėjo jį ap- tikriau sakant, kivirčiai su kai 

mynaia ir bus padaryta taika, 
valdžia suvartos visas tas iš

laidas, kurios dabar sunaudo- 
■ jnmos krašte gynimui, Įsteigi
mui rpvcijališkų ir ūkiškų mo
kyklų. Kai kame ir dabar jau 
yra ūkiškų mokyklų įsteigta.

Žmonės, nuvarginti baisaus 
karo, pradeda atsigauti. Ūpas 
labai pakilęs. Ypač džiaugiasi, 
kad visur skamba sava lietu
viška kalba. Sako, kad visada 
taip pasiliktų. x

Mums dabar nnefa. malonu 
gyventi savo salelėj. Bet mums 
daug ko dar trūksta, nes vis
kas tapo karo sugriauta, stt- 
imikinta, ir tik dabar tepra- 
dėdaine kurtį savo naują gy
venimą. Butų dar maloniau ir 
geriau gyventi Lietuvoje, kad 
ir, jus, tautiečiai, pas mus at- 
važiuotumėt ir įkurtuniėt daug 
visokių dirbtuvių, užvestumėt 
prekyhą, paremdami visa tai 
savo išmanymu ir kapitalais.

Gal teks kitą kartą plačiau 
apie viską pakalbėti.

Mokytojas J. Stragauskas.

TUTJITAJ

Pasiilgau to krašto, kame 
turėjau laimės pirmąjį saulės 
spindulį pamatyti ir per 9 
metus jį pažinti man jame gy
venant

Suprantu taip pat, kad pa
siilgo šio kraštu, kuriame tu
rėjo laimės gyventi, ir Jie ma- . ♦ • • • a* a 9* a •

leisti ir per kelis arba kc- 
lioliką metų gyventi ts v dūmo
je štilyje — Amerikoje. To
dėl, jums, tautiečiai, siunčiu 
iš tėvynės krašto pasveikini
mą ir mažą žinių žiupsnelį 
apie.Lietuvos padėtį.
Gyvename nepaprastame lai

ke, kuris bus užrašytas isto
rijoj ir minimas ilgą, ilgą liu
ką, ateityj gyvensiančių 
žmonių. Ytta mums ir musų 
trynei Lietuvai svarbus tas 
laikas, nes mus susilaukėme 
užtekančios laisvės saulės, ku
ri mums švies ir mus sa-ri 
vutiškai savo spinduliais gai
vins, Žadins.

Šiandieną, jus, girdite apie 
musų Tėvyny, kad ji laisva ir 
nepriklausoma valstybė, kuri 
turi savo žmonių vyriausybę, 
dabar nesenai išrinktą Stei
giamąjį Seimą, kuris jau sek- 
mingiai darbuojasi išleidimui 
naujų pagrindinių šalies įs
tatymų, turi ministerių kabi
netą, miliciją ir kitas valsty
bės įstaigas su atatinkamais 
žmonėmis bei didelę (bent 
apie 100,000) kariuomenę.

Musų kariuomenė jau sjiėjo 
parodyti ]>asauliui savo bočių 
prigimtą narsumą, nes jai te
ko ou.akn.Uo.voc • Mplmkybcuc 
grumtis su daug kartų dides
niais priešų būriais ir juos 
visur apgalėjo, ir visai išgynė 
iš €avo Tėvynės. Atsiminkite, 
kad nevįpnas Lietuvos karžy
giu savo galvą padėjp už jos 
ir savo tautiečių laisvę ir da
bar tąja laisve džiaugiamės 
ir ja uaudujamės, platindami 
savu kultūrą.

Musų vyriausybė daug ir 
labai daug pasidarbavo savo 
šalies sutvarkymui iš vidaus 
ir iš lauku, ir tikiu, kad atei
tyje visa Lietuvos visuome
nė, eidama vienybės keliu, su
silauks laimingo gyvenimo.

Daug darbo padaryta liau
dies švietime. Visoj Uetuvoj, 
išskyrus užimtąsias lenkais 
vietas, pristeigta pradinių mo
kyklų virš 1000 ir keliolika 
gimnazijų miestuose ir dides
niuose miesteliuose.

Priruošti atatinkamų toms 
mokykloms mokytojų yra įstei
gta mokytojų nuolatiniai kur
sai ir esaniiesiams mokyto
jams, neišėjusiems reikalingo 
mokslo, surengti Kaune, Ma
rijampolėje, Alytuj, Jurbarke, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Telšiuose vasariniai 2-jų mė
nesių mokytojų kursai, prive
damųjų mokyklų.

Tuose kursuose ir aš turiu 
laimės, kaipo mokytojas lnn- 
kyties. Tai-gi apie juos tru 
pūtį ir pakalliėMii.

Esu Telšiuose. Kursus tan
ko 3-jų upskričtų mokytojai: 
Taunigės, Telšių ir Kretin
gos. Kursų lankytojų yru apie 
100 su viršum asmenų. Jų 
tar]x> pribūta keliolika laisvų 
klausytoji], neihokytujų. lek
toriai G: Pluušinuntis (vedė
jas). Mačernis, A bromo vy
rius. kun. Dagilis, Korh'as 
(rusas, dailiai mokąs lietuviš
kai) ir Parko*aky (lenkas, nė- 
žudžio lietuviškai nemokąs). 
Dėstomi šie dalykai: aritme
tika, gvugratiya. tactuvu* is
torija. geometrija, tikyba. <li-1luditų riai pasiskirstė

ŽINIŲ ŽINELĖS IŠ VISO
KIU KAMPŲ.

Krakes. (Kedam. apj via 
da 1919 in. mergtičių-rienuo- 
lių vienuolynas įsteigė vai
kams prieglaudą. Atsirado 
priešininkų: vieni priešingi, 
kad joje permaža busią patri- 
jotiziuo, kiti — socijalistai -- 
kad perdaug krikščiuniškurao; 
o valsčiaus “pirmeiviškoji 
tarylm” rūpinusi apkrauti ją 
du vis sunkesnėmis priedermė 
•uis. Bet. pritariant vyskupui 
ir paremiant labdariams žmo
nėms, prieglauda stiprėja. 
Vienuolės atlaiku ir trupina 
“pirmeivių” machinacijas.

Plateliai. (Krelta, ap.) Prieš 
karų visuomeninis veikimas 
ėia ėjo šuolinis. Žydėto žydė
jo visa eilė įvairių draugijų. 
Dalia r viskas mirę, bet jau 
pradirta keltis ir gal sugrįš se
novė.

Pasvalys. “Pirmeiviški suk
čiui” apgaudinėja imunes. St. 
Seimas, girdi, neišgelbės 
tuvos. Tai gali nudaryti 
“pirmeiviškoji Valstiečių 
junga”. Todėl reikią jus 
riu tapti.

Panevėžys. Čia žmonės 
kilmingai šventė metines
kaktuves išvijimo bolševikų iš 
Lietuvos. Tik, tiirhnf, tie Iml- 

žinonėms įki

Lie- 
tik 

Sų- 
na-

iž
as*

šjiu“! buvo la- 
Dievo Kūno 

Iš visų

šėrikai baisiai 
rėjo!

Kaunas. Čia 
hui iškilminga
šventėje procesija. 
Kauno bažnyčių pasipylė pui
kios procesijos lie Av. Sakra
mento ir patraukė katedros 
link. Apie 11 vai. iš katedros 
sujudo milžinišku procesija, 
pu r a pi jos, draugijos, įstaigos 
su savo vėliavomis užėmė pro
cesijoje sau skirtas vietas. Vi
su tn neužmatomo ilgio proce
sija ėjo I>. Vilniaus gatve ir 
Laisvės % Alėja, apsiHoduuiu 
prie baili) čių — Domi nikolių, 
A ančių, 6v. Mykolu (įgulos) ir 

| naigtiamoM Ktumriii.ų. Iš K*m- 
t savu

DRAUGAS

CHICAGO HEIGHTS, ILL. me “Vyčių lopšelyje.** Pietus

I Liepos 18 d., š. m., šv. Ka- 
i miuiero parapijos buvo pusme

tinis susirinkimas. Perskai
čius protokolą ir pusmetinę! 
ineigų ir išeigų atmeaitą, tar
tasi apie naujus parapijos 
reikalus. Kalbėta apie 10 įimtų 
sukaktuves, kurios pripuola 
1921 metais. Vienas parapijo- 
nų davė numanymą rasti 100 
žmonių, kurie įmokėtų parapi
jai po $100.90. kas sudarys 
$10,000 atmokėjimui skoios. 
įmokėjusieji po $10*1.00 bus 
amžinieji parajiijonys. Jų var
liai bus patalpinti bažnyčioje, 
taiu tikslui parinktoje vieto
je, ant bronzinės lentos. Taip
gi jie gaus amžinus bažny
čios sėdynių tikietus. Daugu
ma tokiam sumanymui prita
rė ir išreiškė, kad klebonas 
kalėdoj uiio luiku pukuibmlų 
liarapijonis prisidėti prie taip 
svarbaus sumanyuio. Tiki
masi, sad bus galima lų dariu; 
įvykdinti, nes jau dabar yra 
tokių, kurie duoda netik $100- 
00, bet $200.00 ir daugiau.

Nutarta tai]>-gi, kad kiekvie
nas parapijonas turi duoti ne- 
mažian $2.00 dd anglių.

Bazaiią sutarta rengti 5 ir G 
rugsėjo, š. m., PetučoKo darže. 
| tų-.iomarką pakviesti vietines 
draugijas ir .llaseinių M agi b; 
su visu jos “kromu.”

Musų kolonijoje ir prohibi- 
cijos laikais kaip vyrai, taip ir 
njoterėlės pusi-tina i degtinukę 
traukia. Gal kas sakys, iš kur 
•įie gauna! O-gi dauguma sa
vo muiluose “bravorus” įsi-

pagamins umaų vylės. Tvarką bo, 
ves Vyčių tėvas, kun. E. A.'tt.ves Vyčių tėvus, kun. E. A. 
V i nusunks, s.

Atvažiuosiančius delegatus 
prašome nepavėluoti į priešsei- 
minį išvažiavimą, kuriame da
lyvaus N. Anglijos chm ui, so- 
listai. Tikimės turėti iš Balti- 
motės p. Čižmiskus. Prašome 
viešai dėlto, kad nė laiko ne
turim visiems laiškus parašyti. 
Visiems tikrinu, kati suvažiavę 
tlelegatai ir žvei'-iui smagiai 
praleis laikų.

- Mažoji Vytė.

MEDUS!!
Kmn nori čysto bičių medutis, 

lai ateina ]>aa:

JONAS BERNOTĄ,

663 W. 14 Placc. Chicago. UI.

Kaina $1.85 už penkis svarus
Tūrių medaus užlcktinai dėl vi

sų kurie nori. Tuipgi kaa nori 
gerą bulvių iš llichigano dėl žie
me* galima partraukti labai pi
giai, 3Ce. pigiau už bušeli negu 
Cliicaguj inukeoi.

Bteigė. Kai-kurie net ir gera 
biznelį sau daro. Vargas yru 
su nutnių vergais.

Parėjus naujam vargonin- 
kui ir choras, kuris buvo pa
krikęs, pradėjo tvarkyties. Re
peticijos daromos net du sy
kiu savaitėje. Turbut, neužilgo 
išgirsime jį ir Imžiiyųioje.

Dūda.

LAWRENCE. MASS.

Šv. Cecilijus choras, vudau- 
jant p. Pauliukaiėiui, reiig- 
tluvo vakurus vakalėlius. Liv- 
jxis 25 d. įrengė puikų išva
žiavimą. Ir čia maloniomis lie
tuviškomis dainek’-niis žavėjo 
publiką.

'Minėtame išvažiavime daly
vavo svečias Sodeika. įžymus 
dainininkas. Jo dainos taip ]ui- 
tiko žmonėms, kad delnų plo
jimu kelis sykius iššaukė at
kartoti. -

Antrą vaksrą minėtas dai- 
nininkas atailMiikė- į 6v. Ceci
lijos choro repeticiją. Supran
tamu, kud ir choras stengėsi 
kogeriausia dainuoti.

\’isų dainininkų .luliar min
tys sukasi apie busiantį Vy
čių trinią. Jie rengiasi prie 
jv, įdviigiūsl, kad datr.ų mylė
tojai hutų jomis 
jie ruošiami prie 
lietuviško veikul'i 
“Brolid!”

Gi paprastomis
<•horas.it paukšė-ių čiulbėjimas, 
vilioju luwn,iici<s*ius beveik 
visą vasarą, skelbi a- virliniuins 
ir upIinkininiHs, kud neapmir- 
štų Vyčių seiiuo vakarų. Netik 
kun t a tą, bet ir teatralį veika
lą “Kantri Alena” mokinasi. 
Puošiamas jau puikusis dar 
žrs, kuriame Ims įrengtas 
išvažiavimas rugp 22 d.

Laurenco choristai, vyčiai 
nenuilstaiiėiiai magiam prie 
seimo. Malonu butų, kad kick- 
vLim vyčių kucpa

paselinti *, 
puikiausio 
— kantata

dainelėmis

PRANEŠIMAS.

Ar ieškai ]jastovaus darbof

Link BelųCo.

329 West. 39 Str.

fab-

Albaugh Dover Co.
2100 Marškai! Boul.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

REIKALINGI
Pagelbininkai

Dėl generali o fabriko dar- 
kaip t r liek i n g, šlavimo ir

Darbas pastovus musų 
rike prie generalio darbo.

Albaugh Dover Co.
2100 ManhaU Blvd.

I
lt EI K ALINGI (

Bookeepcr Ir Stenogmflatė. Turi tu
rėti geru* palludyjimua.

AtaUauklto | Metropolitan Stato 
Bank*.

3301 W. 22ml Str.

REIKALAUJA.

2 vingio kambariai ant rnndoa iur-‘ 
nuca hont AtalOaukite

•637 b. Fraactacu Avė.

Kūdikių Garotca Knyga Nurodymų Knyaa

Mes turime daug darbų dol 
tavos musų foundrey Ix?ilx»- 
riuins, ir pagelbilitukams ge
rų mokestis ateik į musų Ein- 
pioymont skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jums

REIKALINGI LEIBERIAI.

TVIRTU.
Kūdikio sveikata ir vystymąsi dikčiai pri 
guli nuo priežiūros ir jam duodamo mais
to. Jūsų vaikutis turi būti kasdien mau 
domas ir reguliariškai maitinamas. Jei 
negali jo žindyti, bandyk

DIDELIS BARGENAS 
*1004.00 vortto fMrnk'iiti ut *1(0.00 
ant f kambarių Ir kambariai ant ran
da* arallaj virtoj ant C3 ir Went- 
w net h Arų. 4 atolai, kr bok ola. 4 ko- 
modou. < k.< nustok S lovas vertėa po 
*60.00 dauK krtalų. duveni>ortua vor- 
tė» (KO.03 ai u varnu nuJUnu verte. 
*60.00. pndlua. S karpei^ llviporiul. 
du indu, 3 analitnK kubffut. didelio 
kaikiua. ofiao deak<>. arikorrl. kuk- 
alnu Ktnloa, l><nrų arblra. Ir dau* 
kitokiu daiktų. Ta uiotorla lirvatluo- 
J* Sr-redoJ | ('altfornijų.

AtalOauklte rroKal. nr* railaite kaip 
utifyka vk.ua tt kambarių fumt.'tua. 
ir kninlmrliu unt randu*

J. J. BAGDONAS, 
310 W. 81 ?laoc

Tel Kns1ewood «791
Oallina matyti H ryto 0:30 

arba vakarai* 32*34* Mo. Halrtml M.

T*L Drovor T*4T

Dr. C. Z. V eželis 
lietuvis riEimsTAs 

Valandom nuo * ryto Iki 6 rak.1 
Semddmla nuo 4 lyg • vakar* .

47 ta 60. ASnUAID ATKNCK 
arti 47-too Gatvė*

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 39 nn-tal 

<Mtam- 3149 so. Morgai! SL 
Kert* 33-r» KL. Chicago, III.

SPECUAU6TAS 
MotarUky, Vyrddcų. taipgi enro- 

nttkų Ilgų. 
OFISO VALANDOS! Nuo 10 ryto 
Iki 3 po platų, nuo 4 iki I valan
da vakare.
Nad 41 lomia nuo • Iki 3 po pIoL 

Talelonaa Tardą 437

l*uleAkau Marijono* lxr«nu lt ra. pa
einančia nKno iriib.. Taurac-a apokr.. 
stlalv* |Mrn|i>j«c. Zųomij kaimo. Gy
vena ant Tu«rn <>r Laka. Kaip gir
dėti, HUeačjual. bet nelln.-iu ut ko.

Tegu alaUMukla. artai Rua jų tino 
tcpmaoAa man.

AMILU t t IŠTAKI .UTĮ:. 
3103 N. ISlIi Mr.

Kprmgfli'M. III.

REIKALAUJA
KU KALINGI

briirt-rlal prie K.miapn Tractor Co., 
Janraa-lllr. W1ml l-.fvaa au Iloau: sa
lima riti au au|>rr«nd<>ntU knadien# 
t: 4*. M. 13 00 tkt te 1 dienų. «ol3- 
blninkai ir vlaokla inocuunlkui; nu- 
fanlatai: kai pci>d<Ttal: m uuiilerlaf; 
gvti .'uliniai, ir Niiaūi.<*Mi< (vuuu- 
i0» Kompanija duoda Ramiau | Ir 
Hurd.> Mun.'ia ka dienu IR Wl».on- 
Mn | Ml. t.Minn Xi*kux; tromalerial 
tr pjovėjui 37. iki |loo iiii-ncaiul.

Kniubaila ir Valgia; 
prie dariu. mleM. ; 
■iCneaiu.. K .r V.
anglių Ir cur*|H*rta Kertlinleuitu. 
lame | U'r.tua d, luti k:n> dlan#

1.1 AM<|Xh AGBCNCr.
437 W. Mailium Mr. 2t..l rioor

nrlkalriujanie 
ant ūkta; *51 

KaajMnoe. gine; 
ve-

ANT PARDAVIMO
r.UiSIDLODA

geležų Ir. dažnio krautuvė, geroj lie
tuvių aiigyventoj vietoj tttockaa var
to* *5000.00. narna* 17000.00. Ravi- 
ninRar apleidžia intaot* AtalOauklte; 
2443 W. 47 Str.

Tvirtoms McKinh-y 2027.

ANT PARDAVIMO 
gruuera* ir l.učernė, geroj vieloj. ’i. 
pig ų kalnų — Caah bintą.

A toliu ūkite:
i *57 W. North Avė.

Trlclaua* Armilagr 7341

NAMAI ANT PAMOAVIMO
2 r* n d o*. o Minui krautuve serą vio
la bltnlul.

4751 Ku. Ilouon- Mr.

M

DR. CHARLES SEGAL
PtfOU *aro ori-a po num.

4729 S. Ashland Avenue
Sf>cc4alMM <lii<nq. motery u vy- 
rv hOJ.

V a lando* nuo 1* Iki 13 Uryto; nuo 
3 iki • po platu: nuo 7 Iki 1:30 
vakare. Ncdrlioml* 1* Iki 1.

T.-lrfaua* Urczcl X*M

»

KAM KENTĖTI?
Rauiuatizmo, ncufalgij<>» ir raumenų 
Rėltnuii greitai nuitoja. jeigu patrini »u

EAGLE BRAND
iCOKDOiSVD MlLKf

Tiukaunausum kūdikių maistas—padary 
tas iš riebaus karvės pieno ir malto cu 
kraus, specijaliai kūdikiams. Rekomen 
duojamas gydytojų visur delei jo koky
bės ir atsakantumo.
Augšta vertė—pilnumas ir ekonomiškumas 
imi hm EAGLE BRAND pinuu (nuiiriiikiniui 
prie ©įminimo valgią ir ant stalo. Pirkit dėžę 
šiandien—naudokit jį visiems tikslams, kur 
reikia pieno, ir cukraus. Bandykit jj su p.vra- 
mėčiais ir tam panašiai.
Jeigu norite maisto, kuris padaryt jūsų 
kūdikį stipriu ir sveiku, pasiųsk šiandie 
kuponą ir reikalaukit dykai Kūdikių Kny
gos irmaitinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPNY
New York

lu-lrtata ĮSA 7

IRklrpk Kuponu I’nKui' k Knygų. l‘*>lųak J) klautlle

U.S,MailStsamship Company
(ltHM>r|*oratrti)

S. S. SUSQUEHANNA 
<2. T. 10057

Išvažiuoja iš New Yorkc j Bremeną ir Danzig 
(bo Juklo mainymo .laivų)

Rugpjūčio 4-ta diena
CaHo K. 1 I Brmeti *175 ikeaauu-. I (laurų; *234 

•rrrtia Ka'oia 1 lirnmn *125; | »anxJs *136
».’• Kar,’- tarų

Atoltaukllo |

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
45 Broadway New York City

Artai | Vicliniua \K«-ntuK.

=
=

MOTINOS!
Ar norite kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam šio 

miesto fabrike kur kirkvienui meigaitėj duodama pro
ga ir gera alga!

Ar nori kud jos turėti švarų dailia ir geras darbo 
sąlygus ?

Jeign taip, ir jei tavu duktė turi l<i metų amžiaus 
ur senesne, tni Im aisilnnko |«s mus. Darbas randasi 
prie jH-peros, "eriausin.- koki jauna mergaite norėtų tu
rėt. Suimtomis iki pirt. I'umatykite Miss Murphv.

l s 
= 
=
i = š
i9
I

=••=
=Rand McNally & Co.

536 So. Clark St. Chicago
2-ros I.uIm -

V*l:Uto*»ltt atng K V. Pat Ofisą.
Žiūrėk. kad liautum tikrajj-gartujį per 
daugiau kaip įn metų.

Re!kals»k. kad tarčių Ikaro (Aickor)
ViUbaieaklĮ.'

B. k. KOZLOVSKĮ LABORATGRiu

U1’

C ! •- c* ri:.«-<<u. MMIlKl* m.,

Tai geriuuMHk lakti) via tunikų.- ir viunlu.- >h>l \uiuiių. Ypnė 4er«L Ik>ii Tunika.-. 
Puln h kraujo nusilpnėjimu. Gauk butelį šiandie. Visow vui*tinė-e. Ari«u rašyk.

ANT PMtn.U'IMO
lif.lu, laLal i>..r.«ikul 4*1 bakenų tr 
kitų grairrnr* iliiUojinui. yru buda- 
v.ta. lutkii pulkim irrra Iki'aitda 
liula tnatytl k u>dioa p«a

V.l K U UAK 4C».
\ut»i»rą Ate-

Po valgiui *><1 ■arian-
•laa valaisi tavo akllvtiil yra BATO- 

lala atsiųsti delegatų. o IM roMfcla. kad n*.
>*o*w «r«i

KORONA SS VYNAS i
■
■ 
l 
i

%25e2%2580%25a2horas.it
vk.ua


—>«i Sf StTMO tJAfcBAt.

CHICAGOJE.
......... .. ...  ....................................... ... ...............»

KATALIKIŠKOS SVENTIS. «niai bankrutijusio
i

Antradienis, rugpjūčio 3 d., 
šv. Nikodemas.

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d., 
šv. Domininkas. i

TANANEVICZ SA 
VINGS BANK DE 

POZITORIAMS.

(Pabaiga nuu 2 pnsl.).

reikia padėti 
daugiau

MIRĖ APMUŠTAS POLIC 
MONAS.

Jį apmušė kitas policmonas.

šituo

of 
praneša, jog liaukai- 
Taminevicz ’Savings 
depozitoriam- bus iš- 
antrukart ir paskuti- 

nuoš. prn-

Daugelis indomnuja 
nepaprastu atsitikimu.

Praeitą šeštadieni du polic- 
monu Mulbern ir’Doherty n|»- 
lankv namus Henry 5Vi’limn>, 
1053 West Tjike gal., kur ga
lima. buvo gauti naudojo dir
bamų svaigalų.

Abudu iš tų namų išėjusiu 
ton pat gatvėje pasitiko po- 
Urmoną Bovler: Susitartu it 
smarkiai susikulia už svaiun 
lūs.

Mullliem pasirodė stipresnis 
ir ^markesnis. Ne* Dotvlerj 
parkirto taip, kad prisiėjo jį 
atgaivinti su vandenėliu.

Paskui visi trys poliemonai 
nuėję Desplaines gat. nuova
dom ,

Ant rytojaus policmonas 
Bovvlor staiga mirė. Nesuspr- 
tn laiku pašaukti nei gydyto
jo.

Policmonas Mulbern tvirti 
na, kad policmonas Bovler 
pirmutinis jam šokęs į aki. 
Tad jis gynęsis.

Policijos nuovados kapilo 
nas tvirtina, kad poliemonai 
susikivirčiję ir apsidaužę už 
namieje dirbamą gužu t ę.

Daugelis stebisi, knip tokio 
poliemonai gali Imt visuome
nės sargai.

('entral Tiu-t Company 
Illinois 
tijiisio 
Banko- 
mokėta
uiu dividendai a.r 
dėjus rugpjūčio 3 d.

Dividendai bus išmokami če
kiais. Reikia kreipties j 1818 
kambarį, 111 West Monroe 
gat. Reikia su savimi nusineš
ti tankines knygutes.

PRAGAIŠO FINANSINIS
ARMIJOS VIRŠININKAS.'

Antroji savaitė Chicagoje 
ir kitur paieškomas armijos 
Iei1ennn1n< Jame- Dnnnld Vo 
lan, rentralinio armijos de|wir- 
taim-nto finansų armijos di- 
lektori ils.

Jis pragaišo iš armijos o- 
fiso, 230 E. Snperior g. Savo 
žmonai jis buvęs pasakęs ke
liausiąs \Vasringtonan. kur 
pnaŠuktas svarbiausi* reika
lai-.

Bet jis ten neiškeliavo ir 
net nebuvo pakviestas.

Su juo pragaišo ir armijos 
pinigu. Tik dar nežinia kiek. 
I*akvie<t i ekspertai ištikrinti 
jo vedamas sąskaitų knygas. 
Gal pritruks keli tūkstančių 
dolierių. O gal jr kelios de
šimts lakstančių.

Likusi jo žmona pasakoja, 
knd jos vyras buvęs palies
tas nervų ligos.

MEKSIKOS KONSULIS 
CHICAGOJE.

Meksikos konsulin Cbicago- 
je paskirtas gen. Mendez. ne
senai buvęs Mexieo City ko 
mendantas.

/
Imt

PASTOS KLERKŲ ATSTO
VAI WASHINGTONAN.

______________ \

Genoralis post meisteris Bur- 
leson vienuolikai Chicagos pa
stos klerkų įsakė jiadiioli prie
žasčių, kodėl jie negali 
prašalinti iš tamytas.

Tie klerkai intariami judi- 
tikiniam veikime. Tr tasai pos- 
^meisterio įsakymas reiškia jų 
paliuosavim.ą.

Pastos klerkų organizacija 
turėjo mitingą ir pasiuntė 
Kasliington atstovybę pas 
prezidentą Wilsoną, kad ši« 
suturėtų postmeisterio veiki
mą. Kitaip gali sekti alsdnas 
puštos klerkų rezignavimas.

i

NUSKENDO IEŠKODAMAS 
ŽIEDO.

Miehigan ežere nuskendo J. 
W.Cowan ieškodamas pasken
dusio žiedo, kur* nuslinko 
jam nno piršto maudimosi 
tu. Tą žiodą jam buvo 
rusi pri** pat mirsiant jo 
tina.

mo
da- 

m<>-

PERSPĖJIMAS GYVENTO
JAMS.

NUBAUSTAS BUVUSIS 
RĖŠ DIDVYRIS.

KA

i-

PHKŪBAS.

M‘>kyh!ų reikal • ir kas «u 
jumis rišasi. Kr. Dent duos 
didelę savo paramą.

Bažnyčios ir tikybos reikalą.

Iš visų Liet^St. Seimo na
rių vieni krik*, demokr. lai
kosi Kirtai to, knd tik “krikš
čioniškais pnmatnis tveriama 
kultūra duos piigeidnnjąnni 
vaisių, tik krikščioniška meile 
pagrįsti žmonių snntikiai bus 
patvarus. Todėl bažnyčia įgyja 
didelės visiionteninės reikš
mės, ir ji, būdama tokia, lurės 
naudotis pilna laisve ir gy
vendama draugingai su res
publika, turės . valdytis savo 
įstatymais. Lietuva katalikų 
kraštas. Ji tat reikalauja, kad 
ir gyvenimas butų grindžia^ 
inas krikščionišku mokslu, o 
ypatingai mokyklų durtas, ku
rioms pavesta auklėti jauno
sios kartos. Bet Bažnyčia saw 
privilegijų respublikoje nerei-

a

g

4

=
Antradienis. rugp. 3 1920 m.
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Ar Atsimeni Tą Laiką?
Kuomet uždirbai

Pirmutinį Amerikonišką Dolerį
Ar atsimeni kaip ilgai tu žiurėjiai j abidvi puses. 

PASIĖMĘS PAS1Z1UREK | J| IR PAMĄSTYK.
Kiek ty jy turėsi kuomet pasęiui susirgsi ir negalėsi dirbti? 
Jeigu dar nepradėtai Taupinti — Tai paimk bent viena do- 

lierį iš kitos savaitės uždarbio.
ir ateik į šia stipria Valstijine Banka ant kampo 47-tos ir 

Ashland Avenue.

Peoples Stock Yard Savings Bank
Ir gauk taupymo kningute.

y « i

k Kad ir nemoki vieno žodžio Angliškai — Tu jausiesi namie 
užtat kad mes kalbame Lietuviškai. '

Piningus gali gauti kada tik nori.

v 
X- -<1 T". J

*

Gali Buti Geresnis Bankas?

-J,■

t

«

ūkininkams
gyti mokslo semti 
naudos iš ukio, Im* to. reikia 
jam |Milengvinti įgyti prieina
mu. būdu visa tai. kn reikia 
prie ūkio pageri ui nm. Padėti 
ūkininkams ir kitiems įkurti 
tas pramonės šakns, kurios 
|M*rdirbtų žalią medžiagą. Bus 
rūpinamasi panaikinti, o jei 
negulimą, tai sutvarkyti ir su
mažinti rekvizicijas ir “stui- 
kns.”

Valstybinę Drausmę.

Kr.-Dem. mato, kmi vidu
je valdininkų sauvalė, iš
naudojimas ir skriaudimas 
žmonių, apėjimas įstatymų, 
žiūrėjimas savo gerovės lnb- 
jau kaip vnlftytas, veda Lie
tuvą prie žudymo. Reikalin
gas griežtas naikinimas toldo- kiliau  ja: ji savo vidaus pajie- 
g<»-

Respublikos vidaus priešus.

Po .Lietuvą nardo slaptų 
organizacijų agentai ir naudo
damiesi suteikta visiems lais
ve žnilžiu ir raštu varo vals- 
(yls’*s griovimo darbą. Jie 
grūmoja net pačiam St. Sei
mui. Prisieis varžyti laisvo, 
kad Judai nei ten t neštų vergi
jos.

Savivaldybes. Jos atneštų 
labai daug naudos respubli
kai. jei butų gerai snorgiini- 
znotos ir tun tų tinkamų žmo
nių. Tame reikale Kr.-Dem. 
žada darbuotis, knd pasigerin
tų.

Tautos mažumas.

Joms užtikrinta kultūrinė
autonomija.

švietimo reikalus.

Pradinių mokyklų yra dau
ginu, negu buvo tikėtasi. Bot 
tinkamų mokytojų maža. Ki
ti mokytojai apie pedago
giją neturi supratimo. Tikro 
auklėjimo kaip ir nėra. Yra 
daug piktinimo vaikų. Ypač 
mato stoką profesinių, speci- 

Ijnlių. technikinių mokyklų.

gn galinga. Kitų tikybų liažnv- 
ėios Ivgiomis teisėmis turės 
naudotis.”

Finansų reikalus. Lietuvos 
finansai nestipriausi. Dėl jų 
silpnumo ne vienas dalykas li
ko neatliktas. ISmintinga eko
nomija laitai reikalingu. Bus 
iš Kr. Demokr. pusės dedamos 
pastnngos ir šį dalyką gorinti.

Galutinai savo pareiškimu 
Kr. Demokr. blokas pažymi, 
kad pasitiki nanju M misterių 
kabinetu; laukia nuo jo, kad 
dirbdamas atsižiūrės į jų pro
gramų ir neįžeis jos. Iš savo 
pusės K r.* Denį. blokas rems 
kabineto gerus mimnuynius vi
somis savo išgalėmis.

-------------J----------

SKAITYTOJU BALSAI.

1115-llarry Seott, 2S metų.
27 Mny gat., teismo nubaus
tus $11) pabaudos.

.li> buvo gntvekario 
duktoriuni. Kompanija jį 
šalino, l’ž tai jis pradėjo 
žyti gntvekario langus.

Karės metu Seott buvo lei
tenantu nmrininkų korpuse. 
Yra gavęs kryžių už pasižy
mėjimus karės lauke.

kon-
I uo
lia u-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IŠ TOWN OF LAKE.

s I

Ar

Peoples Stock Yards Statė Bank
f

/ • %••••!
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PIGESNI KVIEČIAI IR 
MILTAI.

<

Miškų vyriausias 
Kennicott paskelta 
mą Cook ap-kričln 
jams, kad jie miškuose būda- Į 
mi atsargiai apsieitų <u ilgui-1 
mi. Nes daugelis žmonių iš 
važiavę dažnai miškuose >n- Į 
kuria ugnį ir nuo pakilusių! 
gaisrų naikinami medžiai.

užveizi In 
jM«r.-|M-ji- 
gyvento-

Prnnmtoma šiemetiniai 
dėl i kviečių užderėjinmi visgi 
padaru intaką j kviečių Iru
sią.

Tomis dienomis kviečių bu
šelis atpigo npie 28c.. miltų 
bačka *50e.

Žemdirbystės departamentas 
birželio mėnesiu buvo npskni- 
tęs, kad šįmet kviečių užde- 
rėjimai rieksią SW.nO0.OM Im- 
šulių.

di-

BRANGIAI ATSIEIS VI 
LLOS KAREIVIAI

i

Bankas Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Avė.

I

Chicago

---------------------v
t
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Specialiai dėl Utarn. ir Seredos
Balti Canvas Sport Čeverykai

DĖL MOTERŲ MERGINŲ IR V AKŲ

Nepaprastai geras bargenns 
moterių, mergau“iu ir vaiku' 

. balti canvas čevoryluii — vi
sokio didžio — Naujas Btuekas 
— gerai padirbti — gražiai at
rodo — Padirbimas kninuos 
suvi rš $1.

r
V ertos iki $4, $5, $tl mote-^hb 

riu. mergaičių vaiku camas^k^Bj 
ŠE, e;i«i, oxft»rds, pnmps irWjF 

•-•oif.i’ials po — su Good- 
year ranka dirbtais judais — 
žemais ir augštais apcAcais.

I į. ————
A. FE! KAUS k. > A|llJ</\ \-I

A. PETRATIS & C0.
x Mortgage Bank 
REAL EBTATE—IMSI RAM<*E 

Europe&n American Bureau 
Mnm'ia Pinigu- PanlfKHl.i 

I Alvnluirtr*
M<»T AKIJU \S

tJtn w. a&u> sir. i-|ii<-*gu. 
TH<i Houlrtartl «ni III.

Mexico City. Meksika, rugp. 
I’rovizijonalė Meksikos 

apmokėti 
pasidavusio

K

• •> i-v.

vyriausybė apsiėmė 
(Nilino.mojamu* 
Vilios kareivius. Pažadėjo kie
kvienam išmokėti metinę ka
rei visk*} algą.

Tas nepigiai valdžiai atsieis. 
Prisieis išmokėti apie vienas 
milijonas pesų. |>««t džiaugia
masi nors tuo, knd Jnu su \ t- 
lia nebus turima nesmagumų.

Liepos 28 d. Davis Sųiian* 
parko salėje L. Vyčių 13 kp. 
laivo įrengusi indiynų progrn- 
įnėlį, kuris visais atžvilgiais 
kuopuikiansia pavyko.

Pirmiausia jaunutė vyt ė, 
p-lė K. Vitkauskaitė, paskam
bino nnt pijano. Tolinus p-le 
Z. Jurgaičiulė dėklėm;’vo ei
les “Vyčiui“.
Po to dvi pdi: E. Brazauskai 

tė ir M. Ežerskuitė pijanti 
paskambino gražų duetą.

Po judviejų p-lė Z. Navic
kaitė atliko monologą, kuris 
visiems pntiko. Paskui p-iė Z. 
Bajoriunaitė pašoko klasišką 
šokį, kuris lupai gražiai išėjo, 
«• p-lė Z. Jurgaičiutė solo 
dviem atvejais pažini padai
navo. *

Po to (’biengos universite
to filosofijos studentas, p. Pet
ras Gedgaudas, angliškai pa
sakė prakalbą.1 Jis skatipo 
jaunimą prie mokslo, apšvie
tus; nesustoti puškelyje, tat 
žengti prie užsibrėžto tikslo.

Ant galo gerb. kun. N. Pa
kalnis trumpa prakalta api
budino Vyėių tikslą, idealus. 

Į taipogi mokslavyrių ir tautų 
siekius.

Su tuo ir pasibaigė gražus 
programėlis. Paskui Žaista.

Korespondentas.

____ L—
Į Amerikos .Lietuvaites.♦

Ar girdėjot, kad Jau iš Vii- 
naus lenkus išvijo? Jau musų 
kariuomenė tuos priešus nu
galėjo. Musų broliai drąsiai 
kovoja už tėvyms laisvę.

Taigi lietuvaitės. Musų bro
liai guldo galvas. Idant. pa
ti nosnoti tėvyne nno priešų. 
O-gi mes gyvendamos ėia, A- 
merikoje„ laisvoje šalyje. kuo
mi prisidėsime prie paliuoga
vimo tėvynės. Nėra geresnio 
budo, knip tik jierkant Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus. 
Kiekviena lietuvaitė turi lai
kyti sau už pareigą nusipirk 
ti boną. Atsiminkim, lietuvai
tės. kad į mus dabar žiuri 
visas pasaulis. Musų broliai 
ir sesntės, Lietuvoj, tikisi, 
knd mes suteiksime pagelbą 
musų valdžiai. Pikdanios ta
nus darome gera netik savo 
tėvynei, tat ir pačios sau. Nes 
kiekvienus tanas neša didelę 
nandą.

Taigi, lietuvuitės. neatsisa- 
kykitn nuo to darbo. Dirbkim 
kiek gulėdamas tėvynės nau
dai. ’

Amerikos Lietuvaitė.

DR. S. HAIKHIS

i

V

CEVERYKA
Naujas Stock’as Augščiausios Rųšies

VYRAMS.
Mes taip pat turime už $4,000,000 vertė čcvcrykn ir pusč<*rerykių vyrams nuo $1 iki $7. ge- 
skaros, ranka dirbtais padais, juodi rudi viaokio/styliaus darbiniai ir šventadieniai.

MOTERIMS. >
Tarime didžisusia eile ėeverykua. pusreveryku. puinps, iš kariu galima pasirinkti — visokio 

didžio ir spalviu — žemais ir augštais npcaeais, kid, ealf, vcals nkuros. patent leather ir Matiniai.

VAIKAMS. ‘
Dideliame pa«rinkime galima gauti vaiku ir mergaičių reveryku, ilgai ir trumpais aulais, vi

sokiu spalva ir didžiu. Specialiai vaikams army fevcryknis. Geriausios rųšies ir darlo čevery- 
tasi <H Šventadienio.

ros
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įžanga Dykai Atdara nuo 9 ryte iki 10 vakare.

COLISEIIM
ą

Jums

Reikalingi

Čeverykai

Mums

Reikalingi

Pinigai

• ” _
Atdara Vakarais Wabash Avenue ir iS-ta Gatve.

ALLIED MANUFACTURERS AND JOBBERS
■ ‘SS-

Didžiausias Ceveryky Išpardavimas!
I L V -T M V 1 AUUSUIAU

■ itftAAs • ••
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