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METAI-VOL V. No. 182 

ai Veda Tarybas 
h su Bolševikais 

Tuo Tarpu Bolševikai vis 
Briaujasi Lenkijon 

ITALIJA APSIPRATUSI SU 
STREIKAIS IR TRUKS 

MAIS. 

Pažadėjimais mėginama nug
lostyti socijalistus. 

! 

H 

( 

Rumunija Pakyla prieš Rusiją 
už Besarabiją 

LENKAI TARIASI SU BOL
ŠEVIKAIS. 

Kiti su kitais susitikę Kobrine. 

* Londonas., rugp. 3. — 13 
Berlyno laikraščiui Daily 
Mail pranešama, jog lenkų ir 
bolševikų arroistieijos komisi-

• jonieria susitikį Kobrine, ties 
sreležinkeliu rvtuose nuo Brest-

VARŠAVOJ NETURIMA ŽI
NIŲ APIE TARYBAS. 

Savo keliu, bolševikai briau
jasi Lenkijon. 

Varšava, rugp. 3. — Čia ne-
lurima jok'»ą >.:nių apie veda
mas lenkų-bolševikų tarybas 
armisticijos klausime. - » 

Lenkų komisijonieriai bolše-
-Litcvsk©. Tai bnve praeito , v* v • • 

, „. . _ * ' viku šonan per musių linna 
penkt&oiemo vakare. ' * 

Ai.t rytojaus prasidėjusios 
tarybos armisticijos klausime. Bolševikų komisijonieriams 
pirmininkauja Kari Badek. 
- T ^ r j b ą j ^ ą d ^ e ^ ^ o n ^ , 
bolševikai pareikaBivę • lenkų 
•*ftdnotiN jiems Brest 1. iovską, 
kurs šiandie bolševikų jau 
jaimtas. , 

LENKAI IŠSISLAPSTĖ AU
GUSTAVO MIŠKUOSE. 

buvo išvažiavę septyniais au
tomobiliais. Jie pasiėmę su sa
vimi kilnomąjj bevielio tele
grafo aparatą, kad, prireikus, 
susinešti su savo šonu, su 
Vai'Myo* . .,--.-.»--- -- • 

Ir ligšiol komisijonieriai 
nieko apie save ir tarybas nė
ra pranešę. 

Čia nuomoniaujarca, kad 
bolševikai visokiomis priemo-

Rymas, rugp. 3. — Visoj I-
talijoj ekonominė ir industri-
jinė padėtis taip bloga, kad 
blogiau negali nei but. Todėl 
pramatoma, kad šią vasarą vi
soj šalyj bus dar daug viso
kių trukšmų, katruos pakelia 
radikalai sukurstydami dar
bininkus. 

Trukšmų čia perdaug. Bet 
pakelti revoliuciją yra per
karsta italams. 

Ministeriui pirmininkui Gio 
litti parlamento nariai socija-
listai dažnai padaro karštas 
"ovacijas/ ' Bet jis jau apsi
pratęs su tuo. TuoJabjaus, 
kad savo pusėje turi kuone 
visus Jritus 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. I r taip be palio
vos. Streikai paliečia visas 
darbo šakas. 

Streikininkai pabedarliauja 
vieną, kitą savaitę, išalksta ir 
išnanjo gryžta darban. Atro
do, kad be to čia, turbūt, jau 
rieMPtf«Hlfeir tt apsteTlt 

Pažadėjimai socijalistams. 
Ministeris pirmininkas ga-

lų-gale išmoko tinkamai apsi
eiti ir su parlamento nariais 

ANGLIJA SIUNČIA DAU
GIAU KAIUOMENtS Al-

HDNi 

FEISAL JUNGIASI SU 
TURKAIS. 

Grūmoja jis Anglijai nesma
gumais. 

ŠIANDIE TEN BUS APIE 
' " 80,000 KAREIVIŲ. 

Kas bus padaryta su Arkfrys-
kupu Mannrx. 

Dublinas, -rt%p. 3. Čia 

Paryžius, rugp. 1. — .Buvęs 
Sirijos karalius, emiras Feisai, 
nuo kurio sostą Damaske at
ėmė prancūzu kariuomenė, su 
savo skaitlingomis arabų spė-

NUBAUSTA 20 RADIKALŲ 
Chieagoje pasibaigė byla 

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

Prisiekusieji teisėjai visus 
radikalus pripažino kaltais. 

ofieijalėse sferose bijomasi,! Ji* pranešė Anglijai, kad 
kad visa Airija staiga neuž-ljei šita leisianti prancūzams 
siliepsnotų sukilimu prieš An- Sirijoje kaip patinkama šeimf-

Vokiečiai komunistai nsrimau-
je Rytinėj Prašioj. 

Berlynas, rugp. 3. — Tūks
tančiai lenkų išsislapstė Au
gustavo miškuose ir pelkėse. 
Juos ten apsupo bolševike rai-
tarija. 

Bolševikai Įsteigė patrolinę 
liniją nuo Augustavo ligi Gra-
juvos. 

Rusų bolševikų laimėjimai 
sustiprino vokiečius komunis
tus rytinėj Prus^Jcj. Pasako
jama, kad jie tenai paslapčia 
rekrutuoja kareivius rusų bol
ševikams. 

Saksonijos mieste Zittau 
f skilo komunistai. Jie nuvertė 

nėmis trukdo tarvbas, kad j socijalistais. 
I duoti progos savo kariuomenei Kuomet tie parlamente pra-

gyvuojančią ten valdžią ir js- bet ir patys vietomis neiŠga 
teigė sovietą iš l."» žmonių. 

Pranešama apie smarkius 
•susikirtimus pol;. vjos» su dar
bininkais. Paskubta generalis 
streikas ir karės padėtis. 

BOLŠEVIKAI ATSIDŪRĖ 
NAUMIESTIN. 

Lyck,~ryt. Prūsija, rugp. 3. 

vis tolians ir toliaus brinnties 
Lenkijon. 

Bolševiku kariuomenė taigi 
ir be to ypatingo skatjnimo 
žygiuoja pirmyn. Vielomis 
lenkai mėgina priešinties. Bet 
dažniausia tos pastangos pasi
baigia nepavykimais. 

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

Linijoje Lomža, Pultusk, 
Ostrov ir Skobei lenkų pasit
raukimas *• taip susipainiojo, 
kad tenai bolševikams tenka 
daug karės medžiagos ir ne-
laisvių. Lenkai nesuspėja ne 
tik visko su savimi pasimti. 

Ii bėgti. 

RUMUNIJA PASIUNTĖ UL
TIMATUMĄ BOLŠEVI-

KAMS. 

Pačioje Rumunijoje seka ar
mijos mobilizacija. 

Vienna, rugp. 3. — Iš Belg-
Išilgai pantljožio smarkiai rad<> pranešta, jog Rumunijos 

vyriausybė pasiuntusi Rusijai 
ultimatumą. Pareikalauta, kad 
bolševikai į tris dienas apleis
tų Rumunijos teritoriją. Ta 
teritorija, tai buvusioji pirm 
karės Rusijos provincija Besa
rabija. 

veikia bolševikiniai Dono >ka-
%okai. Lenkų kariuomenė atsi
meta Lenkijon. 

Lenkai atsiėnv Txnnska (?), 
kur storėjo n<-kraiti i ngas- bol
ševikų garnizonas. 

Šiandie paprastasai vokiečiu 
-bolševikų rubežius tęsiasi per Berlyne gautą žinių, kad 
120 mylią. Prasideda jis VIa-; Rumunijoje sekanti armijos 
dislavovu (Naumiesčiu. Suval-; mobilizacija. Daugelis šaukia-
kijoj) ir Ivaigiasi Friedricb- \ mų kareiviauti rumunu dezor-
shofu. t tuo ja. Jie bėga Rusijos šonam 

Matyt, ner.ori kariauti prieš 
Lietuvos Misijos Adresas: bolševikus. Gal jie paliesti bol-
S67 West 71 strv New York, ševikų propagandos. 

deda trukšmauti ir storžieviš
kai atsinešti j vyriausybę, pre
mjeras tuojans imasi pažadė
jimų. 

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

1 Socijalistai po to veikiai 
nurimsta ir jaučiasi patenkin
ti atlikę "didelius" darbus 
duodami vėjo vyriusybei. 

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

Gal graikai užgrobs salas. 
Italijos vyriausybė yra nus

prendusi Graikijai pavesti 
grupę salų, gulinčių Graikijos 
pakraščiais. Norima, K&d grai
kai už tas salas Italijai atly
gintų maistu arba pinigais. 
Nes tos salos 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
kijai. Tad, manoma, graikai 
tas salas be niekur nieko o-
kuopuos k* pasisavins, t 

Šiamlie didžiausias Italijos 
vyriausybei vargas, tai Fiume 
klausimas ir taikąs sutartis su 

gliją. Nes padėtis visoj šalyj 
kasdien aršėja. Kasdien pa
reina žinių apie žudymus ir 
kruvinus susirėmimus. 

Tad ir nebotų stebėtina, jei 
nerimaujantis: Airijos ugne-
kalnis imtų staiga veržties! 

Tai gerai pajaučia vietos 
anglų valdžia. Apie tai pa
informuota fr pati Anglijos 
vyriausybė. 

Nestebėtina* tad jei Anglija 
Į čia pasiunčia-vis daugiau ka
riuomenės. 

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

komis atsimetė Sirijos gilu-j Ir visi jie nubausti kalėjimu 
mon ir ima grūmoti Anglijai. | ir kaikurie dar piniginėmis 

pabaudomis. Vieni iš jų nu
bausti kalėjiman ilgiau, kiti 
trumpiau. Taippat ir pabauda 
nevienoda. 

Radikalai apkaltinti pasire
miant naujuoju valstijos įsta
tymu, atkreiptu prieš, suokal-

ninkauti, pati susilauksianti 
didelių nesmagumų Palestinoj 
ir Mesopotamijoj. 

Pranešama, kad Feisai su 
savo kariuomene pereis turkų | k i a * l # s i r t Š a l i e s i 5 d a v i k u 

nacijonalistų pusėn ir paga-
lians susijungs su Rusijos bol
ševikais. 

Čia militarinėse sferose kal
bama, kad buvęs karalius tu
ris gerai apginkluotą arabų 
kariuomenę. 

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

Vienas iš nubaustų socijalis-
tų radikalu vra turtingas. Xe-
pasigailės jis pinigų tam rei
kalui. 

JAPONAI NEPATENKINU 
AMERIKOS ATSINBSIMU. 

DEBS VIENAS NENORĮS 
APLEISTI KALĖJIMO. 

Policija ufcnina kerštu. 

Tokyo, rugp. 3. — Japonų' 
spauda didžiai nepatenkinta 

! Amerikos atsinešimu i tai. kad ; 

Washington. rugp. 3.— 
cijalistų partija išnaujo 
ėmė darbuoties su tikslu 

So-
cia 
pa-

ANGLEKASIAI GRYŽTA 
DARBAN. 

VAKAR JAU 50 NUOŠ. 
DIRBO. 

Šiandie ir rytoj, sakoma, ims 
dirbti visi. 

Springfield, d , rugp. 3. — 
Daugiau 50 nuoš. Illinoiso ka
syklų streikuojančių angleka-
sių vakar buvo sugryžę dar
ban, suiig anglekasių unijų 
prezidento Frank Farrington 
tvirtinimo. 

Kita dalis darbininkų sm?-
ryž darban šiandie ir rytoj. 

Tečiaus per kedias dienas 
anglys dar nebus kasamos. 
Nes streiko metu kasyklos bu? 
vo užleistos. Užims kelias die
nas jas patvarkyti taip, kad-
butų galima imti anglių. * 

PRADEDAMI DARBAI IR 
INDIANOJ. 

5. . Policija^pritruko kantrybės 
kenteti nno^aillyskmfeiaerių, 
katrie ją visur užpuldinėja ir 
poliemonus galabina be jokio 
pasigailėjimo. 

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

Čia gauta žinių, jog London-
derry anglų valdžiai pasidavęs 
airių parlamento narys Josepli 
O'Doherty. Jis buvo žinomas, 
kaipo vienas iš veiksliausiųjų 
sinnfeinerių. 

Kas bus su Arkivyskupu. 
Čia daug yra visokių kalbų 

apie Astralijos Arkivyskupą 
Manbix, kurs, priešingai Ang
lijos valdžios norui, atkeliau
ja Airijon. 

Spėjama, 'kad Arkivyskupas 

japonai okupuoja šiaurinę da
lį Sachalino. Amerika protes
tavo prieš tąa okupaciją., Japo-
nų spatida tvirtina, kad Ame
rikai nepatinka visokie japo
nų pasikrutinimai. 

nebus Įleistas Airijon, bet lai
vu nuvežtas i Liverpooli. Te
nai jo likimas bus apspręstas. 

Anglijos vyriausybė buvo 
uždraudusi jam keliauti Ai
rijon. Šiandie, kaip girdima, 
vyriausybė mėginsianti tą už
draudimą atmainyti. Sakoma, 
jis busiąs Įleistas Airijon, bet 
kiekvienam žingsnyj sekioja-
mas valdžios agentų. 

Galimas daiktas bus Įleis
tas. Nes šiandie Airijoje vie-

I miosuoti is Kaiejimo savo Kan
didatą i prezidentus Debsą, 

Bet šis iš kalėjimo paskel 
bėrkad socijalistai už f vie*ą! giekasi*i pasižadėjo pertrauk 

Indianopolis, Ind.. rugp. 3. 
Vietos streikuojančių angleka
sių vadai pranešė, kad darbi
ninkai paklausysią angleka
sių organizacijos prezidento 
Levviso paraginimo gryžti dar
ban. 

Kuomet čia patirta, kad an 

nesidarbuotų. Nes jei kiti po 
liti kiniai prasižengėliai negali 
but paliuosuojami, jis vienas 
nenori s tos garbės. 

Taigi, Debs nori but kalėji
me taip ilgai, kaip ilgai kalė
jimuose bus laikomi kiti so
cijalistai už tos rųsies prasi-
žengimns. 

VON BUELOW PASIUNTI
NIU ITALIJON. 

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

ši visa eilė airių vyskupų ir j čių pasiuntinio klausime, 
kunigų iš Australijos. Tai ko- Italijos vyriausybė, sakoma, 
del aplankyti savo tėvynę bu- i sutinkanti, kad Italijon vokiš-
tų uždrausta garbingam tos į ku pasiuntiniu butų pasiųstas 
kenčiamosios žemės sūnui. ; von Buelow, premjeras Gioli-

'-—.itti draugas, jei tasai pagei
dauja ineiti viešąjin gyveni
mam 

Von Buelovr senyvas diplo
matas. Nežinia, ar jis apsiims 
but pasiuntiniu Ryim*. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
ORGANIZACIJOS KON

VENCIJA. 

Suvažiuoja didelis skaitlius 
delegatų. • 

New York. rugp. 3. — Šian 
j die Šonai atidaroma 38-oji m»* 
i tinė organizacijos Knigbts of 
i Columbns (Kolumbo Vyčių) 
j konvencija. 

Iš visų Suv. Valstijų suva-
I žiuoja didelis skaitlius delega-
i tų. 

i streiką, pakilo džiaugsmas. 
Nes del trukumo anglių visa 
eilė dirbtuvių jau buvo užda
ryta ir dešimtys tūkstančių 
darbininkų priverstinai šven
tė. 

Kitos dirbtuvės turėjo but 
uždarytos. Bedarbių skaitlius 
butų labjaus padidėjęs. 

Užims keletą dienų, kol iš
naujo iš po žemės vagonais 
bus išvežamos anglys. 

Geležinkelių kompanijos pri-
statusios j kasyklas daug an
glims vagonų. 

SUSTOJO DARBAI POPE-
ROS DIRBTUVĖJE. 

Balthurst, N. B., rugp. 3. — 
Del anglių stokos čia laikinai 
uždaryta laikraštinės poperos 
dirbtuvė, Batburst Lumber ir 
Paper Mills Co. 

Pasakojama, jog dirbtuvės 
taip veikiai busią atidarytos, 
kaip tik bus gauta anglių. 

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Philadelphia, Pa., rugp. 3.— 
Vakar čia pradėtas 34-tas 
vyskupų, pralotų ir kunigų 
Eucharistinės sąjunsros suva
žiavimas. Prasitęs ištisią sa
vaitę. 

Sąjungos globėjas Ameriko
je yra Toledos. Ohio. vysku-

:pas Scbrembs. Jis globėju pa
skirtas paties Šventojo Tėvo. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

t ^ W -<*^.-^ "—> - ^ . 

— AŠ žinau, tamsta pasidžiaugsi gyvendamas %mano na
muose. Nes aplinkui nėra jokių medžiu, kur butų galima pa
vėsyj pasėdėti, nėra kur maudyties. nei žuvauti Tamsta na
ktimis del uodų negalėsi akių sudėti. Taippat mes neturime 

Vokietija, Nes abudu nepabag šviežių kiaušinių ar daržovių, išėmus vienatinį maistą blėši-
tu. nese. Nežiūrint to visa viskas bus gerai. 

RUGPJŪČIO 3. 1920. 

Chicajro ir priemiesčiai. — Gra-
ftjH oras ir šilčiau šiandie ir rr-
toj. 

Temperatūra vakar augščiausia 
65 1., žemiausia ~ 60 1. 

Saulė teka 5.46; lcidžiarf 8:06. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 2 buvo tokia sulig Mer-
chanta Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svrrui $3.72^ 
Lietuvos 100 auksimj 2.34 
Lenkijos 100 markių .66 
Vokietijos 100 markių 2.31 
Prancūzijos ui 1 dol. 13 fr. 05 
Šveicarijos už 1 dol. 5 fr. 87 

^'žiaa^y^.^^taK* 
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valgomų daigtų pirkliams, ka-
UBTCTIŲ KATAMKŲDiESRAfins dangi tuos daigtus apsaugoja 

nuo puvimo negadindamas jų 
skonies ir prašalindamas šal
dymo reikale. Išradimas yra 
begalo svarbus teismams, nes 
apsaugoja nužudytų žmonių 
lavonus ir vidurius nuo suge
dimo. Yra naudos ir mokslui, 
nes T. P. Morgan'o knygy
ne buvo senų jau nebeišskai-
tomii rankraščių. Panaudojus 
Benenati'o balsamų tų rank
raščių raidės pasidarė aiškios. 

Benenatro balsamas yra 
skystas, kaip vanduo ir turi 
tamsaus gintaro išvaizda- J is 
atsiduoda kaip .svogūnai. Tas 
skystimas yra ypatingu būdu 
ištraukti syvai iš eliejų ir ki-
hi tos rųšies augalų, turinčių 
stiprių syvų. Išradėjas neiš
duoda paslapties, kaip tie sy
vai perdirbami, kad pasidary
tų minėtasis skystimas. 

Egipto žemėje išliko lavo
nų mirusių pirm keturių tū
kstančių metų. Kai kurie spė
ja, kad Benenati atradęs tą 
patį skystimų, kurį kitados 
vartodavę Egyptėnai. 

-. 

r 

i 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedeldieuius. 

PRENUMERATOS KAENA. 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8-00 
Pusti Metę . . . . . . £ . . . & . • • • *•<>© 

svv. VAISI. 
Metams . . .-. . . $6.00 
Pusei MetŲ 3.00 

Prenumerata mokasi tškalno. Lai-
>kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
,ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

jsenas adresas. Pinigai geriausia slų-
iSperkant krasoje ar exprese "Mo-

Įey Order" arba įdedant pinigus j 
egistruota iaižka. 

y'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 

DRAUGAS Antradieni?, rugj). 3 1920 m. 
^«» 

L i e t u v o s M i s i j o s In formac i jos . I LIETUVOS STBG, SEIMO DARBAI, 

Išradimas. 
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Pranciškus S. Benenati, i-
talas, Waslungtono katalikiš
kame universitete gavo gam-
2.. _ _ - . . i . . i _ I , . I . A , , _ „ i „ : „ - „ : ll»s BUKbių i i a a i h i u iaipSB] 

birželio mėnesije 1920 m. už 
išradimą, kurį jis pavadino 
Šv. Roko balsaimi (Balsam 
S. .Rocco). 

Tas skystimas apsaugoja 
minkštus daigtus nuo puvimo. 
Reikia daigtą Įmerkti į skys
timą ir palaikyti dieną arba 
dvi, sulig daigto prigimties, 
paskui išėmus nuplauti grynu 
vandenini ir padėti kaip pap
rastai. Taip paniirkintieji dai-
gtai pasidaro kieti kaip šikš
na ir juosvi. Įdėjus juos vė
la Į vandeni i'- palaikius už
tektinai ilgai, jie tampa vėl 
švieži. 

Taip padarius su žuvimis ir 
varlėmis jos buvo visai švie
žios norsnuomirkininio praėjo 
daugiau negu metai. ' K ynu 
vabalai buvo tepradeda gesti. 
Kuomet juos Įmerkta Į išras
tąjį skystimą, tada jų gedi
mas sustojo, o juos atgriebus 
vandenyje jų kupra vė) ėmė 
žvilgėti gražiomis spalvomis. 

Tuo skystimu apteko kiau
šinius. Išėmę ir ]>alaik<; juos 
puse metų paskui atgriebė 
gryname vandenyje ir paleido 
ant skau rados šalę dviejų ką 
tik padėtų kiaušinių. Valgan
tys žmogus negalėjo atskirti 
katrie seni, katrie jauni kiau
šiniai. 

Vasarije 1920 t minėtąjį 
skystimą tapo Įmerktas lavo
nas miręs pirm 12 dienų, šian
die tas lavonas yra laborato
rijoje prie Tut'ts College Bos
tone visai be puvimo ženklų. 

Medico — l^egal Journal'io 
redaktorius D-ras R. TV. Sclm-
feldt, kuris karės metu vedė 
vieną, dali Medikalio Armijos 
Muzejaus ir profesorius C. Ju-
dson Herriek žiurėjo kaip iš
radėjas imevkia Į skystimą ką 
tik išimtus iš nabašninko g«l-
vos smegenis. Daktarai tyos 
smegenis su indu ir skystimu 
užrakino ir palaikė 4S vaUu-
das. Smegenys susitraukė, pa
sidarė juodi ir kieti lig me
dis. Smegenys išrodė niekam 
netikę. Bet išradėjas Įmerkė 
juos vėl Į vandeni palaikė už
tektinai ilgai ir smegenys at-

Sarisyje su tuom, kis bo*» 
jau pranešta, tolesni da

lykai bėga sava kebu se
kančiai: 

23 liepos: Siųstoji į Vilnių 
specijalė Lietuvos vyriausybės 
delegacija (S. Kairys, V. Po
žėla ir gen. Katehe) aptarė 
su Rusų kariuomenės vadais 
laikinąja demarkacijos liniją: 
pro Gardiną, Varėną, Naujus 
Trakus, Švenčionėlius (prie 
gelžkelio Vilnius — Dvinskas). 
Lietuvos valdžia su tuo pro
jektu sutiko. Lietuvos kariuo
menė paėmė tą liniją daboti. 
Nuostabu, kad čia nieko nemi
nima apie patį Vilnių f Vilniu-

Žainių-Sial»dėiė-S«irijų eže
ras. Seinai ir npisiin' ir mūsų 
pusėje. Bytin-žaejpių Šone Lia-, 
tuviai atsiėmė Vidžius. 

Lenkai dar laikosi Slanimo 
Volkoviskio apygardoje. 

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

Eidami iš Gąsdino pusės 
bolševikai užėmė Sokolką (jau 
už Lietuvos ribų). Bolševikai 
veržiasi prie Baltstogės ir Vo
kietijos rubežių. Alijantai, su
sirūpinę bolševikų laimėjimais, 
nutarė griebtis serijozių prie 

L, Kr. Demokratę bloke pa-1 rūpėti ne politika, kuri tvir-
reiskimas į Ministerlų 

ninko Dr. K, Grinius 
deklaraciją. 

čiausias armijas suardo, bet 
tėvynės gerovė ir armijos tvir
tybė. J i turi pavesti armijoje; 
vietas ir vadovystę nežiūrėda
ma kokios partijos yra asmuo, į 
bet kokių gabumų ir pasišven
timo. 

Iki šiolei daug ko šiuo žvil
gsniu truko. * 
Santikius su kitomis valsty

bėmis. 

Palaikyti Lietuvos obalsĮ: 
svetimo nenorėk, bet ir savo 

/ ' * . 
vesti prie neapleisk. Kad ir kariauti 

reikėtų, bet Vilnius ir kitos 

Ministerių pirmininkai Dr. 
K. Grimus, stodamas priša-
kin Lietuvos Respublikos, vie
šai išreiškė, ką jis mano dir
bti Lietuvos labu! sykiu su 
savo draugais kitais imniste-
riais. 

L. Kr. Dem. blokas po to 
iš savo pusės išreiškė, kaip 
žiuri į Lietuvos reikalus ir 
kaip mano viską 
jos gerovės. 

Kriksc.-Dem. pažiūra j Stei- Lietuvos priešų paimtos vie-
•. I tos turi crrižti je randasi* Rusų ir Lietuvų į monių net ligi pavartojimo j gi&majį Seimą. Jis turi Įvykm- j — — > 

kariuomenė, kuri budriai veda įginkluotų pajėgų. Lenkams-gi i ti tautos troškimus: neprigul-Į Gudams padėti jų-tikslą at-
tuo tarpu alijantai patarė— mybė, politikinė ir socijalė.ly-is 

Kas Veikiasi 
tuvoje. 

Pirm savaitės Rusijos bol
ševikai pasižadėjo pertraukti 
mūšius ir padaryti arniistici-
ją su Lenkais. Lenkai pradžiu
go. Šiandie pasirodo, kad tas 
džiaugsmas buvo tuščias. Nes 
bolševikai nepermaldaujami. 
Jų armijos varomi pirmyn, vis 
arčiau Yaršavos. 

Didžiai pradžiugome ir mes, 
kuomet Lietuvos vyriausybė 
paskelbė padariusi taikos su-

dėsnis mvsų džiaugsmas buvo, 
kuomet l>ols>vikai išvijo iš 
Vilniaus Lenkus ir pažadėjo 
kuoveikiaus ta miestą pavesti 
Lietuviams. 

Šiandie pareina žinių, kad 
l>olševikai atsisako atiduoti 
mums Vilnių. Ir visi Lietuvos 
valdininkai jau apleidę tą 
miestą. 

Žinių apie tai mums ir vi
sam pasauliui paduoda Var-
šava. Kaunas tuo tarpu tyli. I r 
mes nežinome, kas šiandie vei
kiasi Lietuvoje, kokia ten 
padėtis. Kaunas šykščiai 
duoda mums žinių. Išėmus ret
karčiais pasirodomą mūsų lai
kraščiuose oi'icijale iš Kauno 
kablegramą, mes neturime su
pratimo kas Lietuvoje daro
ma šiuo svarbiuoju momen
tu. Ir tos kablegramos dažnai 
arba susenusios arba suvėlin-

policijos pareigas mieste, veng 
dama nesusipratimų su Rusų 
okupacijine kariška valdžia. 
Šioje pusėje demarkacijinės li
nijos su Rusais, įvesta visur 
Lietuvos respublikos demokra
tinė tvarka. Varomos derybos 
su Rusais del paėmimo admi
nistracijos anoje pusėje de
markacijos linijos. Rusai bol
ševikai, prisidengdami strate
giniais motyvais, derybas vil
kina ir bando tuo tarpu įvesti 
jų okupuotame Lietuvos plote 
savo l>olševikišką rėžimą. Lie
tuva protestuoja ir reikalauja 
iš Rusų pildyti taikos sutartį 

patiems pasiūlyti taiką Rusi
jai. Vokietija iš* susidariusios 
tarptautinės padėties stengia- tatyniais, sveika 
si pasinaudoti. J i peršasi ali 
j autams "pagelbeu" ir reika
lauja iš jų leidimo padauginti 

iekti. Su latviais gyventi gi
miningai, bet jie ir užsikrėtę 
šiek tiek lenkų gobštūmu, bet, 

ir I turbūt, tik laikinai 
tikra pažanga. Su kitomis valstybėmis lai-

L. Kr.-Dem. stengsis baigti, į kv*i gerus santikius, o ypač 

gybė, ramus, tvarkingas gyve
nimas, paremtas teisingais įs 

kultūra 
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Išmok Gera Amatą. Uš-
dirbk $35 i i $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur r«4-
kaiauįsat. Ge-
ri&usi&t' ^nwitm*l 
mes išmokinama 
} keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanties. Vietos atdaros. SpecijaUs 
Kriančystčs Skyrius, mokslas už-
gan ina Tisus. 

MASTEK SCHOOL 
1M K. St«te Str. 

Kampas Lake str. ant 4to lubq. 

S. D. LACHAWIQ 
U E T U V T S pRABORICS 

Pataruauja. laidotuvės* ko SjĮsĮ—įSl 
Reikale m&idiiu atsišaukti, o mano 
darbo busite uigonedintl. 
U14 W. 2S Pi. ChtcBgo, SOL 

Tet. Ošikai Mff . 

kas gero pradėta, pradėti ir 
savo kariuomenę rubežiams atsidėjus vesti iki galo, kas 
ginti. 

Į alijantų reikalavimą per 
duoti Lenk. ginkras. kurie sulig 

su Anglija. 
Rūpintis, kad Mažoji Lie-

reikalinga, o da nepradėta ;|tuva greičiau susijungtų su 
taisyti ir tobulinti, kas nevisai į Didžiąja. 

Versailles taikos sutarties tu-, 
rėjo but sunaikinti. Vokietija 
atsisakė išpildyti ir pareiškė, 
kad pačiai Vokietijai ginklai] ̂ ~ ^ ̂ T 
reikalingi bolševikams besiar 
tinant. Vokietijos valdžia pa 

tinkamai buvo daroma. 
Nesitiki, kad tai mnu laiku 

Įvyktų, nes per amžius griau-
jami ir gadinami dalykai, ne-

somi. 
Kariuomenės reikalus. Lie-

i^ x.usų piiuju uuaus sutarų. - • • - - - y - - — . : ̂  . . t uvos vaikams iki šiolai prisi-
Šiame reikale Lietuvos valdžia. *™™< k a d 0» *>"™ Aistis j į kariauti an* 

_ kovą tarp vakarų imperijaliz-! e j o v i e n a r a n k a k a n a u t ,
;
 a rK" padarė du žingsniu: pirmas 

pasiuntė Maskvon griežtą rei
kalavimą (notą), kurios turi
nys jau buvo laikraščiuose til-
pęs. Antras,—pasiuntė delega
ciją (Norus, Bozenbaumas ir 
pulk. Kleščinskis) Rygon del 
išaiškinimo . Vilniaus ir kitų 
Rusų užimtų Lietuvos žemių 
klausimo betarpiau su Mask
va. 

Apie demarkacijos liniją į 
vakarus nuo Gardino telegra
mose išKauno nieko neminima. 
Reikia manyti, kad čia demar
kacijos linija 5>tovi ant nusta
tytos su lenkais. Lietuvos ka
riuomenė randasi linijoje Vi-

mo (Lenkijos pavidale) ir ry
tų bolševizmo. 

Lenkijoj dalinai Įvyksta ka
bineto kriids. Prie valdžios 

ra vidųjĮ gyvenimą remti, sta
tyti: vieni kariauja, kiti vidu
je dirba. Kariuomenė jau daug 
gero darbo Lietuvos labui at-

pasirodė v a i s t a u vadas Wi- J r , k o ' t a t ^ I * l n o , kad apie 
tos ir soeijalistas Daszinskis. 
Lenkija pasiūlė taiką sov'ie 
tams. Boiševikaį nejausdami 
savo laimėjimų * galę, sutiko 
Lenkų pasiulvrią svarstyti. 
Tas bolševikų žingsnis nura
mino ai i jautus. 

25 liepos: Sulig bolševiku 
atsakymo j Lenkų" taikos pasių j kad jie pažintų gerai savo pa-
lymą, — sustabdymas ginklų i seigas ir jas uoliai pildytų, 
turi įvykti 30 liepos. Barano-1 kad kariška drausmę mylėtų, 

ją butų rūpinamasi. 
Kr.-Dem. dės savo pastan-
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aprūpinti tinkamai, bet kad 
ir jų šeimynos nebūtų apleis
tos ir kad sugrižę iš tarnybos 
kareiviai turėtų sau ramų 
kampelį. Iš kareivių gi lauks. 

tos.'Nes 
Lietuvos Atstovvln 

jos siunčiamos per 
Amoriko 

Lietuvos Atstovybė neužgina 
jos. (Jai Atstovybė pati netu
ri susisiekimo su Kaunu. Tad 
ką-gi Lietuvos vyriausybė da
ro, kuomet priešinin!:ai sklei
džia neteisingas žinias. Negi 
jos jau nebūtų išvažiavus Ry
gon prezidentui? t 

Norime kasdien žinoti kas 
veikiasi Iaetuvoje. Žinių apie 
tai Amerikos lietuvių visuome
nei tegu parūpina Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje, kaipo 
oiicijalė Lietuvos Įstaiga. 

Mes visi ištroškę tų žinių. 
je. (Ji pastarajai, matyt, >K»-įNes nežinome likimo ne tik 

Vilniaus, bet ir paties Kauno. 
Bolševikai Įsigali ir ima bai
mė, kad jie nepakeistų Lietu
vos plotų ašarų ir sielvartų 
kloniu. 

perdaug svarbu greitai pain
formuoti čia mūsų spaudą ir 
visuomenę. 

Tad apie Lietuvos padėtį 
mes dažnai turime pasiten
kinti svetimomis, kartais ne
teisingomis žiniomis. 

vičiai liko nuskirta vieta bol
ševikų - - Lenkų pertraktaci 

gerbtų ir jos neardytų, nes 
be jos kariuomenė neturi ver 

joms. Tuom tarpa bolševikai tės — ji lieka bejiegė. Lietu-
žygiuoja plačiu frontu pir-1 vos priešai stengiasi demorali-
myn, stengdamies užimti vi- suoti kariuomenę, nes to su 
sus nelenkiškus miestus. i laukę, tikisi išvvsti Lietuva 

26 liepos: Bolševikų rankose < sugriuvusią. Pasitikima 
atsiduria nauji miestai: Siani- Lietuvos kariuomenė pajiegs 
mas, Volkoviskas ir Rožany. atsilaikyti prieš priešų nuo-

(Pabaiga bus). i dus. Karo vyriausybei turi 

Stoti j Tautų sąjungą. 
Respublikos vidaus reikalus. 

Kr.-Dem. žada kodaugiausia 
darbuotis, kad kegeriausia ir 
greičiausia susitvarkytų vidu
jis valstybės gyvenimas. 

Todėl rūpinsis, kad Lietu
vos moterys gautų rr politinę 
ir civilę lygybę, kad turėtų 

į teises, lygias su visais pilie
čiais. 

Kad darbininkai, gavę po
litinę lygybę, gautų ir ekono
minę laisvę; kad nebūtų iš
naudojami, sunkinami ir var
ginami. . Tuo tikslu Kr.-Dem. 
stengsis Įstatymo keliu paren
gti darbininkams tinkamas 
gyvenimo sąlygas. Kapitaliz
mą žada nugalėti kooperaci-
nė tvarka. Tada darbininkas 
dalysis savo darbo pelnu. 

Žemės reforma. Darbinin
kų būvis negali būti pilnai 
pagerintas, palikus žemę .be 
reformos. Todėl dvarai turės 
but išdalinti. Žemė bus duo-
dama nuosavybėn tiems, ku
rie ją norės dirbti ir iš jos 
gyventi. Ir- miesto darbinin-

r jjkams jos turi tekti. 
Ūkininkų reikalus. Ukinin-

į kystė yra Lietuvos pamatas. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GVDVTOJAS 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. S114 W. 42nd Street 

TeL McKinley 4988 

ar 

J.P.WAJTCHES 
ATT0&NE7 AT LAW 

ADVOKATAS 
M4* s . WOOB 

» • W. ISth 

J, 

1 

i 

Dr. M. Stnpnicki 
3107 So. Mmrg& Street 

cmoAGo, muoioia 
Valandos: — t •H \t m i r to ; 
< po plettj flti 8 vaa. MedėUo* 
mis ano B iki 8 vai, 

- S 

•yC 

Dr. L E MAKARAS 
Ir 

9 

PRANEŠIMAS į 
Dr. M. T. STR1K0LTS 

IiictuTis G>-dytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 
e iki 8 rak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. Į 

Res. 2014 W. 4Srd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKiiUey 26S 
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(Pabaiga ant 4 pusi.). 

gavo vi*as šviežiu, sme.conii 
ypatybes. Iš tų smegenų pa
imta mažu dalelių, padėta po 
mikroskopu ir nepastebėta 
skirtumi] tarp jų bei tarp vi
sai šviežių smegenų. Istologiš-
kas Mnegenu. audimas ir jo 
celiulės buvo visai nesugedn-

Spėjama, kad T. S. Benenat 
taps milijonierių, nes jo išra
dimas labai parankus Visiems 

Mes drįstame spėti, kad 
naujoji Lietuvos vyriausybė 
perdaug demokratinga. Matyt, 
ji demokratingesnė yra už de-
niokratiugiausias Suv. Vals-
stijas. 

Antai, Lietuvos prezidentas 
T. Naruševičius (neturima 
ot'icijalių žinių ar jis yra pre
zidentas) del to perdidelio 
der.iokratinguiuo jau kelinta 
diena pats iškeliavęs Rygon 
tarties su bolševikais reikale 
atgavimo Vilniaus ir kitų 
Lietuvos teritorijų. Deja, a-
pie tas tarybas nėra žinių. 

Jam išvažiavus Rygon, Var-
šava bubnija apie bolševikų 
revoliuciją ir įsigalėjimą Kau-

l ne. • 
Kelies dienos praėjo nuo 

paskeljjfmo tos žinios. Bet 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMER. PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje aplaikė nuo " E l t o s " se
kančią ofieijalę kablegramą: 

Kaunas. — "Rusų vyriausy
bė prisiuntė Purickio telegra-
mon atsakymą, kurioje Rusai 
reiškia pageidavimą išvengti 
viską kas suardytų gerus san
tikius tarp Rusų-Lietuvių. Ru
sai pasiųlė sudaryti Komisi
ją, kurion ineitų abiejų val
stybių ?tstovai. Komisijos pir
miausias uždavinys: spręsti 
Vilniaus ir kitų Rusų okupuo
tų kraštų klausimą. Lietuvos 
vyriausybė tariasi tuo pasiųly-
mu. 

Lietuvos Atstovybė Amer. 
Per 

M. 1. Vinilas. 
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§ Idant pagelbsti savo šeimyną kuogreičiausiai i 
I c- . •-• , I 
5 Siųsk pmingų j Lietuva = 

j TELEGRAMA 
I R CABLEGRAM 

Tai yra greičiausias būdas siuntimo piningu 

Ateikite ir Persitikrinkite 
Kad piningus j Lietuva 

Division State Bank 
Siunčia sulyg žemiausio dienos kurso greitai ir teisingai. 

S V. W. RUTKAUSKAS S 
1 ADVOKATAS g 
• O t a i Dtfrnfcatyj: ! 
| 29 Sotrth La SaUe Stree* | 
g mm*** SM • 
I 
1 
j Vakarais, 812 W. 33 St 

Su visais reikalais užeikite ar rašykite j 

JUOZAS M. BALTIS. 
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus. 

S I 3255 80. HaJsted BU, 

Turis p*trrtn»ą 
motsritj ligose: r o -
pestinesi »rtfi«> 
itn HCOBS ir kadi-

tj k{ Utke ll«os. 

Cfeicseo, m. 
S IK 

DIVISION STATE BANK 
2749 W. Division SU arti Califonia tie. 

(arti Humboktt Park), Chicago, UI 
Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo # vai. ryto iki .V ta i vai po piet. Ctar-

ninkais ir J^katomis visą dienv iki 8>tai vai. vak. NedėMomis nuo 10 tos vsd. ryto 
iki 3-ciai vaA pe pietų. 

Telefonas Bonlersr* t lM 

OR. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

SS31 S. Haisted Str. 
VALANDOS: » — i i A. M. 

1—5; 7—I P. M. 

1 
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PASPORTŲ M<aifKA8 
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DRAUGAS 

• 

i 
KORESPONDENCIJOS Iš UETUVOS. 
TELŠIAI. 

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

Suprantu ta ip pat, kad pa
siilgo šio krašto, kuriame tū

ba, gamta ir paidagoginė pra
ktika. 

Lektoriai ir kuršininkai tu
ri savo tarybas. 

Mokslas prasidėjo šių metę 
birželio 22 d, kuršininkams 
dainuojant Lietuvos himną. — 
t iek apie juos. 

Lietuva ateityje bus ne Uk 

LIETUVIAI AMERIKOJE 

rėjo laimės gyventi, ir .tie ina- j laisva šalis, bet ir apšviesta, 
no tautiečiai lietuviai, kurie .Kai tik bus užbaigtas karas, 
žiauraus likimo turėjo ji ap- tikriau sakant, kivirčiai su kai 
leisti ir per kelis arba ke- niynais ir bus padaryta taika, 
lioliką. metų gyventi. svetimo- valdžia suvartos visas tas iš-
je šalyje — Amerikoje. To- laidas, kurios dabar sunaudo-
dek jums, tautiečiai, siunčiu jamos krašto gynimui, įsteigi-
iš tėvynės krašto pasveikini- mui speeijališkų ir ūkiškų mo-

CHICAGO HEIGHTS, ILL.;nie 'Vyčių lopšelyje.'* Pietus 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagalbininkai 

Del generalio fabriko dar-
paganinis mūsų vytės. Tvarkų'bo, kaip trueking, šlavimo ir 

l iepos 18 d., š. m., 6v. Ka- ves Vyčiu tėvas, kun. F. A. ' t t 

iria ir mažų žinių žiupsneli 
apie. Lietuvos padėtį. 

Gyvename nepaprastame lai

kyčių. Kai kame ir dabar jau 
yra ūkiškų mokyklų įsteigta. 

Žmonės, nuvarginti baisaus 

zimiero parapijos buvo pusme-1 Virmauskas. 
tinis susirinkimas. Eerskai-i Atvažiuosiančius delegatus 
čius protokolų ir pusmetinę! prašome nepavėluoti i priešsei-
ineigų ir išeigų alsKaita, tar-Įnihų išvažiavimą, kuriame da-
tasi apie naujus parapijos j lyvaus N. Anglijos chorai, so-
reikalūs. Kalbėta apie 10 metų i listai. Tikimės turėti iš Balti-
sukaktuves, kurios pripuola Į niorės p Cižauskus. Prašome 
1921 metais. Vienas parapijo-j viešai dėlto, kad nė laiko ne-
nų davė sumanymų rasti 100' turim visiems laiškus parašyti, 
žmonių, kurie įmokėtų parapi- j Visiems tikriau, kad suvažiavę 
jai po $100.00, kas sudarys į delegatai ir švečiy; 
$10,000 atmokėjiuiui skoios. i praleis laikų. 

Albangh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

PRANEŠIMAS. 

Ar ieškai pastovaus darbo? 

smagiai 

ke, kuris bus užrašytas isto- karo, pradeda atsigauti. Ūpas 
rijoj ir minimas ilgų, ilgų lai
kų, ateityj gyvensiančių 
žmonių. Ytin mums ir mūsų 
tėvynei Lietuvai svarbus tas 
laikas, nes mes susilaukėme 
užtekančios laisvės saulės, ku
ri mums švies ir mus sa
votiškai savo spinduliais gai
vins, žadins. 

Šiandienų, jus, girdite apie 
mūsų Tėvyne, kad ji laisva ir 
nepriklausoma valstybė, kuri 
turi savo žmonių vyriausybe, 
dabar s nesenai išrinktų Stei
giamąjį Seimų, kuris jau sek-
niingiai darbuojasi išleidimui 
naujų pagrindinių šalies įs
tatymų, turi ministerių kabi
netų, milicijų i r kitas valsty
bės įstaigas su atatinkamais 
žmonėmis bei didelę (bent 
apie 100,000) kariuomenę. 

Mūšų kariuomenė jau spėjo 
parodyti pasauliui savo bočių 
prigimtų narsumų, nes jai te-

labai pakilęs. Ypač džiaugiasi, 
kad visur skamba sava lietu
viška kalba. Sako, kad visada 
taip pasiliktų, \ 

Mums dabar miela, malonu 
gyventi savo šalelėj. Bei mums 
daug ko dar trūksta, nes vis
kas tapo karo sugriauta, su
naikinta, ir tik dabar tepra-
dėdame kurtį savo naujų gy
venimų. Butų dar maloniau ir 
geriau gyventi Lietuvoje, kad 
ir, jus, tautiečiai, pas mus at-
važiuotumėt ir įkurtumėt daug 
visokių dirbtuvių, užvestumėt 
prekybi, paremdami visa tai 
savo išmanymu ir kapitalais. 

Gal teks kilų kartų plačiau 
apie viskų pakalbėti. 

Mokytojas J. Stragauskas. 

ŽINIŲ m m IŠ viso-
Kiy KAMPU. 

Krakes. (Kedain. ap.) Oia 
da 1919 m. mergaičių-vienuo-

J ^ ^ P r ^ . J S ™ ^ ^ ^ J ? 1 0 s Jių vienuolynas įsteigė vai-

o u w » m \ K m > c o 
« grumtis su daug kartų dides-

visur apgalėjo, ir visai išgynė 
iš savo Tėvynės. Atsiminkite, 
kad nevįenas Lietuvos karžy-
gis savo galvų padėjo už jos 
ir savo tautiečių laisvę ir da
bar tuja laisve , džiaugiamės 
ir ja naudojamės, platindami 
savo kultūrų. 

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

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

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

Tuose kursuose ir aš turin 
laimės, kaipo mokytojas, !an-
kyties. Tai-gi apie juos tru
putį ir pakalbėsiu. 

Esu Telšiuose. Kursus lan
ko 3-jų apskričių mokytojai: 
Tauragės, Telšių ir Kretin
gos. Kursų lankytojų yra apie 
300 su viršum asmenų. Jų 

tarpo priimta keliolika laisvų 
klausytojų, nerfiokytojų. Lek
toriai f>: Plaušinantis (vedė
jas) . Mačernis, Abroinavy-
čius, kun. Dagilis, Koch'as 
(rusa.-, dailiai mokus lietuviš
kai) ir ParkoAvsky (lenkas, nė-
žodžio lietuviškai nemokąs). 
Dėstomi šie dalykai: aritme
tika, geografija, Lietuvos is
torija, geometrija, tikyba, di-

kams prieglauda. Atsirado 
priešininkų: vieni priešingi, 
kad joje permaža busiu patri-
jotizmo, kiti — socijalistai --
kad perdaug krikščioniškumo; 
o valsčiaus " pirmeiviškoji 
taryba" rūpinasi apkrauti jų 
da vis sunkesnėmis priedermė 
mis. Bet pritariant vyskupui 
ir paremiant labdariams žtao-
nėms, prieglauda • stiprėja. 
Vienuolės atlaiko ir trupina 

Įmokėjusieji po $100.00 bus 
amžinieji parapijonys. Jų var
dai bus patalpinti bažnyčioje, 
tam tikslui paniuktoje vieto
je, ant bronzinės lentos. Taip
gi jie gaus amžinus bažny
čios sėdynių tikietus. Daugu
ma tokiam sumanymui prita
rė ir pareiškė, kad klebonas 
kalėdojimo laiku pakalbintų 
parapijonis prisidėti prie taip 
svarbaus sumanymo. Tiki
masi, kad bus galima tų darbų 
įvykdinti, nes jau dabar yra 
i , . i -: . . w.—:~ -a..^^« , .^*;u 4 1 n o 
t U f t l U . K U 1 1 C U t l U U U 1 1 C U A ipA.\/KJ 

00, bet $200.00 ir daugiau. 
Nutarta taip-gi, kad kiekvie

nas parapi jonas turi duoti ne
mažiau $2.00 del anglių. 

Bazaita sutarta rengti 5 ir 6 
rugsėjo, š. m., Petučeko darže. 
f tą. jomarkų pakviesti vietines 
draugijas ir .Raseinių Magde 
su visu jos "kromu. 

Mažąjį Vytė. 

MEDUS!: 

n 

Musų kolonijoje ir prohibi-
cijos laikais kaip vyrai, taip ir 
njoterėlės pusėtinai degtinukę 
traukia. Gal kas sakys, iš kur 
•jie gauna? O-gi dauguma sa
vo namuose "bravorus*' įsi
steigė. Kai-kurie net ir gera 
biznelį sau daro. Vargas yra 
su nuodų vergais. 

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

Dūda. 

ka* nori čycto bičių medaus, 
lai ateina pas: 

JONAS BERNOTĄ, 

663 W. 14 Plaee. Chicajo, m. 

Kaina $1.85 už penkis svarus 
Tūrių, medaus užtektinai dol vi

sų kurie nori. Taipgi kas nori 
gerų bulvių iš M ichigauo del žie
mos galima partraukti labai pi
giai, 50c. pigiau už bušeli negu 
Chicagoj mokėsi. 

Mes turime daug darbu del 
tavęs niusij foundrey Leibe-
riams, ir pagelbimnkams gė
rę mokestis ateik į musų Ein-
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jums 

LinkBelt^Co. 

329 West. 39 Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

" pirmeivių' * machinacijas. 
PiateUau (Kretin. ap.) Prieš 

karų visuomeninis veikimas 
čia ėjo šuoliais. Žydėte žydė
jo visa eilė įvairių draugijų. 
Dabar viskas mirę, bet jau 
pradeda keltis ir gal sugrįž se
novė. 

Pasvalys. " Pirmeiviški suk
čiai" apgaudinėja "žmones. S t 
Seimas, girdi, neišgelbės Lie
tuvos. Tai gali .padaryti tik 
"pirmeiviškoji Valstiečių Są
junga". Todėl reikių jos na-

Panepėšįfs. Čia žmonės iš
kilmingai šventė metines su
kaktuves išvijimo bolševikų iš 
Lietuvos. Tik, turbūt, tie bol
ševikai baisiai žmonėms įki-
rėjo! 

Kaunas. Čia šįmet buvo la
bai iškilminga Dievo Kūno 
šventėje procesija. Iš visų 
Kauno bažnyčių pasipylė pui
kios procesijos be Šv. Sakra
mento ir patraukė katedros 
link. Apie 1.1 vai. iš katedros 
sujudo milžiniška procesija, 
parapijos, draugijos, įstaigos 
su savo vėliavomis užėmė pro
cesijoje sau skirUs vietas. Vi
sa ta neužmatomo ilgio proce
sija ėjo D. Vilniaus gatve ir 
Laisvės $ Alėja, apsistodama 
prie bažnyčių — Dominikonų, 
Šaričių, Šv. Mykolo (įgulos) ir 
baigdamosi Karmelitų. Iš Kar
melitų visi pasiskirstė į savo 

LAWRENCE. MASS. 

DIDELIS BARGENAS 
$1000.00 vertės farničiai už $350.00 
ant 6 kambarių ir kambariai ant ran-
dos gražioj vietoj ant 63 ir Went-
worth Ave. 4 stalai, ice ooksis. 4 ka-
uiodos. 6 karpetai. 3 lovos vertės po 
$50.00 daug krėehj. davenportas ver
tės $80.00 siuvama maStna vertės 
$50.00, pečius, t karpei^ šviperiai, 
du indu, 2 washinf; kubffai, didelis 
kaulius, ofiso deeka. zelkorci. ktik-
• ios stalas, langu seldės, ir daug 
kitokiu daiktu> Ta moterts išvažiuo-
je Seredoj j CalUtorniją. 

Atsišaukite .sreitai. nes gausite kaip 
uždyka visus 6 kambarių, furničius. 
ir kambarius ~nt ramios. 

J. J. BAGDONAS, 
o * n xxr At T M „ ~ ~ 
I / 1 V *W . * » A 

Tel Kngtewood 87*1 
Galima matyti iš ryto 9:30 

arba -vakarais 32*S4fc So. HaLsted St. 

TaL Drevtr 7Mf 

Dr. C Z. Vezelis , 
LIKTUV1S DEHTBST AS 

Galando*: n o t ryto iki S vak.f 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakar* < 

47ta so. ASHLAND AVKSCEJ 
47-tos G ^ v ė s i 

Darbas pastovus musų fab
rike prie generalio darbo. 

Albaugh Dover Co. 
2100!fershftUBIvd. 

RElKA.T.TNCa\ 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite j Metropolitan State 
Ranka. 

3301 W. 22nd Str. 

REIKALINGI LEIBEEIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

2 single kambariai ant randos fur-
n;;ce hcat. Atsišaukite 

•637 S. rram-iM'o A v c 

PALAIKYK KŪDIKĮ SVEIKU IR 
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 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Tinkamiausias kūdikių maistas—padary
tas iš riebaus karvės pieno ir malto cu
kraus, specijaliai kūdikiams. Rekomen
duojamas gydytojų visur del«i jo koky
bės ir atsakantumo. 
\ »•*«•*?••» v A f * T * > m h n i i i ) « « \ »• « . L ' * . n A > i n č L - n i n - i w 

padaro EAGLK BRAND piruiu pasiriukimui 
I>rie gaminimo valgiu ir ant stalo. Pirkit įĘĮį 
šiandien—naudok i t jj visiems tikslams, kur 
reikia pieno.ir cukraus. Bandykit ji su pyra
gaičiais ir tam panašiai. 
Jeigu norite maisto, kuris padaryt jūsų 
kūdikį stipriu ir sveiku, pasiųsk šiandie 
kuponų ir reikalaukit dykai Kūdikių Kny
gos irmaitinimo instrukcijų jūsų kalboje. 

THE BORDEN COMPNY 
N«w York 

luMHgta 18&7 

/ . ; . . . . ; 

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knyga, l'asiųsk jį .šiandie 

Mrs. City 

«*r~et Stst* •. i x * 

Kūdikiu Gerovės Knyga • Nurodymu. Knyga 

/ 

ANT PARDAVIMO U.S.MailSteamsilip Company 

daktika, grafika, lietuvių 1̂ 1- bažnyčia*. 

Šv. Cecilijos choras, vadau-
jant p. Pauliukaičiui, reng
davo vakarus-vakarėlius. Lie
pos 25 d. j rengė puikų išva
žiavimų. Ir čia maloniomis lie
tuviškomis daineKmis žavėjo 
publikų. 

^Minėtame išvaiiavime daly
vavo svečias Sodeika, j žymus 
dainininkas. Jo dainos taip pa
tiko žmonėms, kad delnų plo
jimu kelis sykius^ išsaukė at
kartoti. -

Antrų vakarų minėtas dai
nininkas atsilankė i šv. Ceci
lijos choro repeticija. Supran
tama, kad ir choras stengėsi 
kogeriausia dainuoti. 

Visų dainininkų dtibar min
tys sukasi apie busianti Vy
čių seimų. Jie rengiasi prie 
jo, stengiasi, kad dainų mylė
tojai butų jomis pasotinti; 
jie ruošia^ prie puikiausio 
lietuviško veikalo — kantata 

l"Broląil". . 
Gi paprastomis dainelėmis 

choras,it paukščių čiulbėjimas, 
vilioja lawrencicčius beveik 
vis,} vasarų, skelbia-vietiniams 
ir aplinkiniam-, kadneapmir-
štų Vyčių seimo vakarų. Xetik 
kantatų, bet ir teatralį veika
lų "Kantr i Alena" mokinasi. 
1'uošiamas jau puikusis dar
žas, kuriame bns įrengtas 
išvažiavimas rugp. 22 d. 

Lawrenco choristai, vyčiai 
nenuilstančiai rengiasi prie 
seimo. Malonu butų, kad kiek
viena vyčių kuopa pasistengtų 
kodaugiausia atsiųsti delegatų. 
Visus stengsimės sutalpinti ta-

DR.6.M.6USER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė SS-vo St., Cbicago, m . 

SPECIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyriška, t tOx l chro

niškų uįty. 
OFISO VALANDOS* Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo i iki 8 valas 
da vakare. 

Nodėliomis nuo » iki 2 po ptet. 
Telefonas Tardą «87 

P.VRSIDUODA 
geležų ir, dažai o krautuvė, geroj lie
tuvių apgyventoj vietoj Stockas ver
tas S5OO0.00. namas $7000.00. Savi-
ninkas apleidžia miestą. Atsišaukite: 
M W. 47 Str. 

Telefoną* McKtafcy 2*27. 

9 -
a Paieška u Marijono* Lygunaitės, pa

einantis aKno .srub., Tauragės apskr., 
Šilalės parapijos, ž^sir.u kaimo. Gy
vena ant To\vn of Lake. Kaip gir
dėti, ištekėjusi, bet nežinau už ko. 

Tegu atsišaukia, arba kas ja žino 
tepraneša man. 

AM1I.14V MŠTARTAITK. 
2102 K. 16tli Str. 

SpnnffflcM. m . 

AIJT PARDAVIMO 
grtKern'' ir bučernė, geroj vietoj, už 
pigia kainą — Cash binis. 

Atsišaukite: 
1857 W . Sorth Ave. 

Telefonas Aruritagc 7341 

NAMAI ANT PARDAVIMO 
"raudos, o žemai krautuvė gera vie
ta bizniui. 

4751 So. Honorc Str. 

(Ineorporated) 

S. S. SUSQUEHANNA 
C T. 1005? ' • 

Išvažiuoja iš New Yorko į Bremeną ir Daazig 
(be jokio mainymo-laivų) 

Rugpjūčio 4-ta diena 
CaMy k . i Į Bremon $17S iki*$200; į Daazig $225 

Trečia Ka aa i B r a n e n $125; J Danzig S1S5 
$5 Kares taxv 

Atsišaukite j 

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

Arba f Vietinius Agentus. 

! 
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REIKALAUJA 
RLIKAMNGI 

Leiberiai prie S.iiuson Tractor Co., 
Janesville. \Vise. Lafras su Boro; ga
lima eiti su superendemu kasdiena 
12 "P. M. $5.00 iki f€ } dieno: vaiz
bininkai ir visokie moenanikat: ma
šinistai; karpenderlstf; muolderiai"; 
geri eutteriai; ir grinderiai; found-
rės Kompanija dooda kambarj ir 
Burd;.i. Piuntia k;>s 4diena la Wiscon-
sln j Mich^an Miškus: teamsteriat 
ir pjovėjai $:7j iki $100 mėnesiui. 

Kam baris ir Valgia; Reikalaujame 
prie darbo miesto; ant ūkės; $91 
mėnesiui. K. ir V. Kasyklose, zinc: 
anglių ir eopperlo. Svetiu»?emius ve
žame i Wcstus dykai kas diena. 

DIAMOND AGEXCT. 
557 W. Madison Str. 2n<l floor 
Telefonai Mnin 5074. fonu 

ANT PABDAVTMO 
trokas labai p;»ri*nkus del bakeriu ir 
kitų grocernes išvcilojlmo, yra buda-
votas labai puikiai gera Išvaizda. Ga
lima matyti kasdion pas" 

I,. A/.I K %S €JAK ACK 
ą»>l Awb«ny Ave. 

ĮTĄTONIG 
Pe valgiui s o o S t t M t , kad c«na,a-

•ta* va i s tu tavo «fc1tvtui yra BATO-
K I C Prašauna T b m n*«aagumae 
MrvirikiBlmo. o taa TbaUdo,. kad rti-
ktb BtuMgiatl f l M y 
pa* T | tw • p U a t o n m , 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė ŠITO oflsa po nnaa, 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų ir vy-
rn ligą. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nno 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:10 
vakaro. Nedėiiomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

$ » - • » — 
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MOTINOS! 

KAM KENTĖTI? 

= Ar norite kad jasų dukteris dirbtų geriausiam šio 
= miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro-
I ga ir gera alga? 
I Ar nori kad jos turėti švarų darbą ir geras darbo 
I sąlygas? 
S 
| .Teigri taip, ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
3 ar senesne, tai lai atsilanko pas mus. Darbas randasi 
s prie poperos, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu-
s ret. Subatonus iki piet. Pamatykite Miss Murphy. 

s i 

Raumattzmo, ocutalgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su gciimai gTCiiai nusioja. jeigu pairmi su s w ^ « Tk «" *%.T 1 1 O d~i 

Š P/UHEXPEUER ̂ I ^ d M c N a l l y & Co. 
V«feb«bmilii airef. S. V. P«t. Ofia*. 

Ziurėk. kad gautum tikraji-garsuj] per 
daugiau kaip 50 metų. 

Rtikalaak, Vii tirot n Ikaro (Aiekor) 
Vaizt*že»kli.* 

i 536 So. Clark St. 
2-ros Lubos 

Chicago. I 

inilltMlIlNINNIIHHIIIIIIIIIHIIIIimilllllllilIIIIIIililIlIUIIIIlIUHIllilIIIliilIilIHHUHNii S \ 

I S KORONA SffiS VYNAS i i 
M 

Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del vidurių. Ypač geras lron Tonikas, del 
Palu ii kraujo nusilpnėjimo. Gauk bntelį šiandie. Visose vaistinėse. Arba rašyk. 

B. R. K0ZL0WSKI LABORATORIES 4755 S. Loomis St., Chkago. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, ŽINIAI B A N K R U T I J U S I O 

Antradienis, rugpjūčio 3 d., 
šv. Nikodemas. 

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d.. 
Šv. Domininkas. 

TANANEVICZ SA 
VINGS BANK DE-

POZITORIAMS. 

Sf. SEIMO DARBAI 

A«rr*iiaMą, m g p . 3 1920 m. 

j Mokyklų reikale 
'jomis rišasi, Kr. Dem. duos 

MIRĖ APMUŠTAS POLIC 
MONAS. 

Jį apmušė kitas policmonas. 

t 

Daugelis indomauja šituo 
nepaprastu atsitikimu. 

Praeitą šeštadieni du polic-
monu Mulhern i rDoher ty ap-
lankė namus Henry Wi?liams, 
10T).°> West Lake gat., kur ga
lima, buvo gauti namieje dir-
barmi svaigalu. 

Abudu iš tu namu išėjusiu 
ten pat gatvėje pasitiko po-
licmoną Bo\vler: Susibarta ii 
smarkiai susikulta už svaiga
las. 

M"ullliern pasirodė stipresnis 
ir smarkesnis. Nes BovvJeri 
parkirto taip, kad prisiėjo ji 
atgaivinti su vandenėliu. x 

Paskui visi trys poliemonai 
nuėję Desplaines gat. nuova-
don. 

Ant rytojaus policmonas 
Bowler staiga mirė. Nesuspė-
ta laiku pašaukti nei gydyto
jo. 

Policmonas Mulliern tvirti
na, kad policmonas Bowler 
pirmutinis jam šokęs i aki. 
Tad jis gynęsis. 

Policijos nuovados kapito 
nas tvirtina, kad poliemonai 
susikivirčiję ir apsidaužę už 
namieje dirbama gužutę. 

Daugelis stebisi, kaip tokie 
poliemonai gali but visuome
nės sargai. 

Central Trasi Compaay of 
Illinois praneša, jog bankru
tijusio Tananevira 'Savings 
Rankos depozitoriams bos iš
mokėta antrukart ir paskuti
niu dividendai 5.r nuoš, pra
dėjus rugpjūčio 3 d. 

Dividendai bus išmokami ėe-
ki;tis. Reikia kreiptSes i 1818 
kambarį, 111 West Monroe 
gat. Reikia su savimi nusinoS-
ti bankines knv.irutes. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.). 

I kininkams reikia padėti į-
gyti mokslo semti daugiau 
naudos iš ūkio, l>e to, reikia 
jam palengvinti Įgyti prieina
mu, badą visa tai, ko reikia 
prie ūkio pagerinimo. Padėti 
ūkininkams ir kitiems Įkurti 
tas pramonės šakas, kurios 
perdirbti; žalią medžiagą. Bus 
rūpinamasi j>anaikinti, o jei 
negalima, tai sutvarkyti ir su-
mažinti rekvizicijas ir 'stiu
kas . " 

PRAGAIŠO F I N A N S I N I S 
ARMIJOS VIRŠININKAS.' 

Antroji savaitė Cbieagoje 
ir kitur paieškomas armijos 
leitenantas; James Donald Xo-
laji, eentralinio armijos depar
tamento finansų armijos di
rektorius. 

J i s pragaišo iš armijos o-
i'iso, 2.°>fl K. Superior g. Savo 
žmonai jis buvęs pasakęs ke
liausiąs Wasringtonan, kur 
paašuktas svarbiausis reika
lais. 

Bet jis ten neiškeliavo 
net nebuvo pakviestas. 

Su juo pragaišo ir armijo 
pinigu. Tik dar nežinia k i e k . | k a i - J<'' **»&! g^rai snorgani 

it 

Valstybinę Drausmę. 

Kr.-Dem. mato, kad vidu
je valdininką sauvalė, iš
naudojimas ir skriaudimas 
žmonių, apėjimas Įstatymu, 
žiūrėjimas savo gerovės lab-
jau kaip valftybės, veda Lie
tuvą prie žudymo. "Reikalin
gas griežtas naikinimas to blo
go-

Respublikos vidaus priešus. 

Po Lietuvą nardo slaptu 
organizaciją agentai ir naudo
damiesi suteikta visiems lais
ve žodžiu ir raštu varo vals
tybės griovimo darbą. Jie 
grūmoja net pačiam St. Sei
mui. Prisieis varžyti laisvę, 

kad Judai nebeatneštu vergi
jos. 

Savivaldybes. Jos atneštu 
labai daug naudos respubli-

PAŠTOS KLERKŲ ATSTO
VAI WASHINGTONAN. 

Pakviesti ekspertai patikrint i 
jo vedamas sąskaitą knygas . 
Oal pritruks keli tūkstančių 
dolieriu. O gal j r kelios de
šimts tukstanėiu. 

Likusi jo žmona pasakoja, 
kad jos vyras buvęs palies
tas nervu, ligos. 

MEKSIKOS KONSULIS 
CHICAGOJE. 

Meksikos konsulin Cbieago
je paskirtas gen. Mendez, ne
senai buvęs \fexieo City ko 
mendantas. 

NUBAUSTAS BUVUSIS K A 
RĖS DIDVYRIS. 

Harry Seott. 2S metu, 10r>-

(reneralis postmeisteris Bnr-
leson vienuolikai CTiicagos pa
stos klerku Įsakė paduoti prie
žasčių, kodėl jie negali but 
prašalinti iš tarnybos. 

Tie klerkai intarlami poli-
tikiniam veikime. Tr tasai pos-
tmeisterio isakvmas reiškia ju I 

'mosavimą. ' - 7 M a v - a t - t e i s m o ™h™*-
tas $10 pabaudos. 

J i s buvo gatvekario kon
duktorium. Kompanija ji pra
šalino. Už tai jis pradėjo dau
žyti gatvekario langus. 

Karės metu Seott buvo lei
tenantu mūrininką korpuse. 
Yra gavęs kryžių už pasižy
mėjimus karės laivfce. 

zuotos ir turėtų tinkamų žmo
nių. Tame reikale Kr.-Dem. 
žada darbuotis, kad pasigerin
tu. 

Tautos mažumas. 

Joms užtikrinta kultūrinė 
autonomija. 

Švietimo reikalus. 

Pradinių mokyklų yra dau
giau, negu buvo tikėtasi. Bet 
tinkamų mokytojų maža. Ki
ti mokytojai apie pedago
giją neturi supratimo. Tikro 
auklėjimo kaip ir nėra. Yra 
daug piktinimo vaikų. Ypač 
mato stoką profesinių, speei-
jaliu, technikinių mokyklą. 

Pašto? klerkų organizacija 
turėjo mitingą ir pasiuntė 
Washington atstovybę pas 
prezidentą "\Vilsona, kad šis 
suturėtų postmeisterio veiki
mą- Kitaip gali sekti abelnas 
pastos klerki! rezignavimas. 

NUSKENDO IEŠKODAMAS 
ŽIEDO. 

Miebigan ežere nuskendo J . 
W.Cowan ieškodamas pasken
dusio žiedo, kurs nuslinko 
jam nuo piršto maudimosi me
tu. Tą žiedą jam buvo da
vusi prieš pat mirsiant jo mo
tina. 

PIGESNI KVIEČIAI I R 
MTLTAI. 

PERSPĖJIMAS GYVENTO 
JAMS. 

Miškų vyriausias užveizda 
Kennieott paskelbė perspėji
mą Cook apskričio gyvento
jams, kad jie miškuose būda
mi atsargiai apsieitų su ugni
mi. Nes daugelis žmonių iš
važiavę dažnai miškuose su
kuria ugnį ir nuo pakilusių 
gaisrų naikinami medžiai. 

Pramatoma šiemetiniai di
deli kviečių u.žderėjimai visgi 
padarė intaką i kviečių t ru-

Tomįs dienomis kviečių bu
šelis atpigo apie 2Sc, miltų 
bačka *.")0e. v 

Žemdirbystės depar tamentas 
birželio mėnesiu bnvo apskai-
tęs, kad šįmet kviečių užde
ngimai sieksią 800.000.000 bu-
semi . 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONU!!. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

didelę savo paramą. 

Bažnyčios ir tikybos reikalą. 

Iš visu Liet.JSt. Seimo na
rių vieni krikš. demokr. lai
kosi tvirtai to, kad tik "krikš
čioniškais pamatais tveriama 
kultūra duos pageidaujamų 
vaisių, tik krikščioniška meile 
pagrįsti žmonių santikiai bus 
patvarus. Todėl bažnyčia Įgyja 
didelės visuciBaemnės reikš
mės, ir ji, būdama tokia, turės 
naudotis pi lna ' la isve ir gy
vendama draugingai su res
publika, turės valdytis savo 
Įstatymais. Lietuva katalikų 
kraštas. J i tat reikalauja, kad 
ir gyvenimas- butą grindžia
mas krikščionišku mokslu, o 
ypatingai mokyklą darbas, ku
rioms pavesta auklėti jauno
sios kartos. Bet Bažnyčia san 
privilegijų respublikoje nerei
kalauja: ji savo vidaus pajie-
ga galinga. Kitą tikybą bažny
čios lygiomis teisėmis turės 
naudotis." 

Finansų reikalus. Lietuvos 
finansai nestipriausi. Del ju 
silpnumo ne vienas dalykas li
ko neatliktas. BSmintinga eko
nomija labai reikalinga. Bus 
iš Kr. Demokr. pusės dedamos 
pastangos ir šį dalyką gerinti. 

Galutinai savo pareiškime 
Kr. Demokr. Mokas pažymi, 
kad pasitiki nauju Ministerių 
kabinetu; laukia nuo jo, kad 
dirbdamas atsižiūrės i jų pro
gramą ir nejžeis jos. Iš savo 
pusės Kr. Den|. blokas rems 
kabineto gerus sumanymus vi
somis savo išgalėmis. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Į Amer etuvaites. 

BRANGIAI ATSIEIS VI-
LLOS KAREIVIAI . 

Mexico City, Meksika, rugp . 
3. — Provizijonalė Meksikos 
vyriausybė apsiėmė apmokėti 
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A. PETRATIS & CO. į į ™. lo? k a ™ v i f ? • * £ £ k^' 
v Mortgage Bank J\ kv.3™<™ išmokot, metine ka-
RF\r. ESTATK—ixsi R.\\TF {[ rei viską algą. 

European American Bureau» Tas nepigiai valdžiai atsieis. 
S»m»tt« PinMfo^ Pardnodn I p ^ j ^ į m o k ė t i a p i e v i e n a s 
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HOTARIJTSVS t milijonas pesų. Bet džiaugia-
«6t w. »Mh str. chic*«o. in.j j masi nors tuo, kad jau su Vi-

^ 11a nebus turima nesmagumų. 

Liepos 28 d. Davis Square 
parko salėje L. Vyčių 13 kp. 
buvo Įrengusi indonių progra-
mėli, kuris visais atžvilgiais 
kuopuikiausia pavyko. 

Pirmiausia jaunutė vytė, 
p-lė K. Vitkauskaitė, paskam
bino ant pijano. Toliaus p-le 
Z. Jurgaičiutė deklemavo ei
les "Vyčiu i" . 
Po to dvi p-l i : E. Brazauskai 

tė ir M. Ežerskaitė pijami 
paskambino gražų duetą. 

Po judviejų p-lė Z. Navic
kaitė atliko monologą, kuris 
visiems patiko. Paskui p-lė Z. 
Bajoriunaitė pašoko klasišką 
šokj, kuris labai gražiai išėjo, 
o p-lė Z. Jurgaičiutė solo 
dviem atvejais gražiai padai
navo. ' y 

Po to Chicagos universite
to filozofijos studentas, p. Pet
ras Gedgaudas, angliškai pa
sakė prakalbą. Jis skatino 
jaunimą prie mokslo, apšvie-
tos; nesustoti puškelyje, bet 
žengti prie užsibrėžto tikslo. 

Ant galo gerb. kun. K Pa
kalnis trumpa prakalba api
budino Vyčių tikslą, idealus, 
taipogi mokslavyrių ir tautų 
siekius. 

Su tuo ir pasibaigė gražus 
programėlis. Paskui žaista. 

Korespondentas. 

Ar girdėjot, kad jau iš Vil-
naus lenkus išvijo? Jau mūsų 
kariuomenė tuos- priešus nu
galėjo. Mūsų dj^oliai drąsiai 
kovoja už tėvynės laisve. 

Taigi lietuvaitės. Mūsų bro
liai guldo galvas, idant . pa-
linosnoti tėvynę nuo priešų. 
O-gi mes gyvendamos čia, A-
merikoje„ laisvoje salyje, kuo
mi prisidėsime prie paliuosa-
vimo tėvynės. Nėra geresnio 
budo. kaip tik perkant Lietu
vos Laisvės Paskolos bonus. 
Kiekviena lietuvaitė turi lai
kyti sau už pareigą nusipirk
ti boną. Atsiminkim, lietuvai
tės, kad i mus. dabar žiuri 
visas pasaulis. Mūsų broliai 
ir sesutės, Lietuvoj, tikisi, 
kad mes suteiksime pagelbą 
mūsų valdžiai. Pikdamos bo
nus darome gera netik savo 
tėvynei, bet ir pačios sau. Nes 
kiekvienas bonas neša didele 
naudą. 

Taigi, lietuvaitės, neatsisa
kyki m nuo to darbo. Dirbkim 
kiek galėdamos tėvynės nau
dai. 

Amerikos Lietuvaitė. 

Rcsrfd. 11S» Indopondcnce B!vd. <•' 
Telefonas Vaa D a r i a 2*4 

DR. A. A. ROTH, 
CTdjrtolM i r 

8peeU«lis«»« K otoaMk*. Vyrtfln» 
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OR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJ A8 IR OBTATROAS 
OflBM tr O/ 
S9SS 8o. 

AM Viršaus CniTcna] Stste 
Valandos nuo 10 iki IX ryte: ano 
2 iki 4 po pietų: nno 7 Iki t mk. 

NedeHomts nuo ! • iki 2. 

Ar Atsimeni Tą Laiką? 
Kuomet užiirbai 

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

PASIĖMCS PASIŽIŪRĖK I JI IR PAMĄSTYK. 
Kiek tų lų turėsi kuomet pasensi susirgsi ir Begalėsi dirbti? 
Jeigu dar nepradėjiai Taupinti — Tai parak bent viena do-

Eerj iš kitos savaitės uždarbio. 
Ir ateik i šia stipria Valstijine Banką ant kampo 47-tos ir 

Ashland Avenue. 

Peoples Stock Yard Savings Bank 
Ir gauk taupymo kningute. 

Kad ir nemoki vieno žodžio Angliškai 
užtat kad mes kalbame Lietuviškai. 

Piningus gali gauti kada tik nori. 

Ar Gali Būti 

Tu jausiesi namie 

Bankas? 

Peoples Stock Yards State Bank 
3 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland A ve 

Chicago 

NIEKO 
AU6SČIAU 

Specialiai del Utarn. ir Seredos 
Balti Canvas Sport Čeverykai " 

' DEL MOTERŲ MERGINŲ IR VAIKŲ 
Nepaprastai geras bargenas 

moterių, merga iriu ir vaiku 
balti canvas čeverykai — vi
sokio didžio — Naujas stockas 
— gerai padirbti — gražiai at
rodo — Padirbimas kainuos 
suvirs $1. » 

Vertės iki $4, $5, $C mote
rių, mergaičių vaiku eauvas 
šJl^eiiai, oxfords, pumps i r 
voicmais po $£ — .-u Good
year ranka dirbtais padais — 
žemais ir augštais apeaeais. 

ČEVERYKAI 
Naujas Stock'as Augšciausios Rųsies 

i 

VYRAMS. 
Mes taip pat turime už $4,000,000 vertė čererykn ir pusčČreryknj Tyrams nuo ^ 1 iki $7. g£ 

ros skuros, ranka dirbtais padais, juodi rudi visokio/styliaus darbiniai ir šventadieniai. 

MOTERIMS. s 

Turime didžiausia eile čeverykus, pusčeveryku,' pumps, iš kuriu galima pasirinkti — visokio 
didžio ir spalviu — žemais ir augštais apeaeais, kid, calf, veals skuros, patent leather ir satiniai. 

VAIKAMS. 
Dideliame pasirinkime galima gauti vaiku ir mergaičių ecveryku, ilgai ir trumpais aulais, vi

sokiu spalvų ir didžio. Specialiai vaikams army eeverykais. Geriausios rnsies ir darbo čevery
kai del šventadienio. 

įžanga Dykai Atdara nuo 9 ryte 3d I I vakare. v-

Mums 
Reikalingi 

i v » • rimgai COLISEUM Joms 
Reikalingi 

"Čeverykai 

Atdara Vakarais Wabash Avenue ir 15-ta Gatve. 

ALUED MANUFACTURERS AND JOBBERS 
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