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METAI-V0L V. No. 184 

Bolšev ika i 60 
Bolševikai Steigia 

nuo Varšavos 
-

Sovietus Lenkuose 
Lenkų Delegacija Pasiųsta 

Atgal Varšavon 
Amerikonams [sakyta Apleisti 

Lenkų Sostinę 

BOLŠEVIKAI SU LENKAIS 
PERTRAUKĖ TARYBAS. 

SUTRUKDOMOS TARYBOS 
SU LENKAIS. 

Lenkų armija atsimeta visais 
šonais. 

Londonas, rugp. 4. - Iš Ma
skvos bevieliu telegrafu skel
biama žinios, kad bolševikų 
užimtose Lenkijos dalyse stei
giami provizijonaliai sovietai. 

Vienoje tokioje depešoje pa
reiškiama, jog Lenkuose cen-
tralinio sovieto pirmininkas 
yra Julian Makievsky ffnrbnt' 
Marchlevsky). 

Tasai lenkiškas sovietas pa
skelbė manifestą i Lenkijos 
darbininkus. Paraginami jie 
sukilti prieš Pilsudskio buržu-
jinę didžiulių žemvaldžių vy
riausybę. 

Manifestas baigiamas tuo, 
jog pastovią taiką Rusija pa-
darvs su Lenkija tik tuomet, 
kuomet lenkų valdžioje bus 
patys darbininkai. Nes Rusija 
gali turėti reikalu tik su dar
bininku valdžia. 

Bolševikai be to, sakosi ne
darysią nei armisticijos. 

J ie tvirtina, kad patys len
kai, pasiūlydami armisticiją, 
savo pranešime buvo pareiš
kė, kad jie, padarius armis
ticiją, tuojaus nori pradėti 
taikos tarybas. Bolševikai 
šiandie ir stovi už tą pareiški
mą. 

Gražiai apsieina su žmonėmis. 

» 

. . • 

Iš rytinės Prūsijos Berlyne 
gauta daugiau žinių, kad te
nai rekrutuojami bolševikams 
kareiviai. Jei apie tai žinios 
atkartojamos, matyt, jose yra 
kiek teisvbės. 

Pranešta, kad didelis skait
lius bolševikų raitarijos sut
raukta palei rytinės Prūsijos 
pasienį, Suvalkijoje. 
• Vokiečių laikraščių kores
pondentai praneša, kad bolše
vikų raitarija nei vienur rim
tai nepalieeianti Vokietijos ne-
utralybės. 

Bolševikų kareiviai gražiai 
apsieiną su žmonėmis, už vis
ką moka bolševikiniais rub
liais. 

Suvėlinama armisticiją. 
v 

Sulig skelbiamų žinių iš Ma
skvos, armisticijos padarymas 
suvėlinamas. 

Sakoma, lenkų armisticijinė 
delegacija praeitą pirmadieni 
pačių bolševikų pasiųsta at
gal Varšavon gauti nuo savo 
vyriausybės platesnius įgalio
jimus. 

Bolševikai reikalauja, idant 
lenkų delegacija butų įgalio
ta ne tik padaryti armisticiją, 
bet ir pasirašyti po protokolu, 
kuriam bus padėti svarbiau
sieji principai taikai. 

Atsimeta lenkų armija. 
Iš Varšavos vakar buvo pra

nešta, kati bolševikai yra paė-
|;*ft»- -Brest-f;Hovsko tvirtove;. 
Bet patsai miestas dar esąs 
lenkų rankose. 

Pirmoji lenkų armija, ku
riai pavesta ginti Varšavą, at-
simetusi į Xaryos ir Bugo pa
upius. Tenai išdaliei apsisto
jusi. Bet vietomis bolševikai 
jau persimetę per Narvą. 

Ketvirtoji lenkų armija, 
katra ' veikia Brest-Litovsko 
šone, atsimeta vis toliaus. 

Prancūzų militarinė misija 
dar yra Varšavoje. Misija 
patyrusi, kad bolševikai lenkų 
frontai) sugabena daugiau ka
ri uonienės. 

Siauriniam šone vienoj vie
toj bolševikai pasivarę pir
myn tik 60 mylių nuo lenkų 
sostinės. % 

Iš Varšavos kraustosi visi, 
kas kaip gali. Žinios iŠ karės 
fronto cenzūruojamos. Aplink 
miestą keliomis eilėmis pa
dirbdinti apkasai, 

Visos depešos iš lenkų-bol-
še v ik ų fronto ir iš Varšavos 
nurodo, jog Lenkijai artinasi 
galutinas krizis. 

Lenkų delegacija, kuri bu
vo nuvykusi Baranovičių šo
nan tarties tenai su bolševi
kais armisticijos klausime, 
bolševiku pasiųsta atgal Var
šavon. 

Bolševikai pareikalavo, kad 
tie delegatai su jais darytą 
ne t ik armisticiją, bet dar ir 
priimtų ir patvirtintų princi
pus, pasiremiant kuriais turė
tų but daroma taika. 

Tam tikslui lenkų delegaci
ja nebuvo autorizuota. Todėl 
bolševikai ją pasiuntė atgal 
Varšavon gauti vyriausybės 
įgaliojimą. 

Bolševikai tuo tarpu tą 
progą išnaudoja savo žygiams. 
Jų armijos visais šonais va
rosi pirmyn. Vienam šone jie 
atsidūrę tik už 60 mylių nuo 
Varšavos. Lenkų armija retai 
kur parodo stipresnį pasiprie
šinimą. 

Visiems amerikonams įsaky
ta apleisti Varšavą. Kas atsi
sako klausyti, tas ant 
paima pasekmes. 

VOKIETIJA BIJOSI 
KARAS. 

•• • . 

Darbuojamasi nesikivirčyti su 
bolševikais. 

GRAIKIJA NORI KONS 
TANTINOPOLIO 

Padėtis Kaukaze 
ARMĖNIJA LINKSTA PRIE 

RUSIJOS. 

Atidėtas patvirtinimas taikos 
sutarties. 

Tuo būdu manoma apsidraus
ti prieš kurdas. 

savęs 

BOLŠEVIKAI BOMBAR 
DUOS VARŠAVĄ. 

Berlynas, rugp. 5.—Kuomet 
bolševikų armijos sudidžiausiu 
trenksmu eina ant Varšavos, 
Vokietija apgalvoja, kai]) jai 
atsinešti į tą visa, kokią už
imti poziciją. 

Iš vokiečių vyriausybės el
gimosi paaiški, kad Vokietija" 
visais galimais budais tyin 
vengti karės ir visuomet gra
žiuoju apsieiti su bolševikais. 

Reichstage užrubežinių rei
kalų ministeris von Simons 
kalbėdamas pareiškė, jog Vo
kietija nekuomet neprisidėtų 
prie tautų sąjungos, jei turėtų 
kuomet nors pakilti prieš Ru-
sįją talkininkų reikalais. 

Simons perspėjo talkininku*, 
kad jie nesiųstų savo kariuo
menės Lenkijon per Vokietija 
prisidengdami plebiscitu. Taip 
pat perspėjo vokiečius su bol
ševikais apsieiti gražiuoju, i-
dant nebūtų jokios priežasties 
paskelbti karę šaliaf. 

Konstantinopolis, rugp.' 5.— 
Graikijos diplomatai tvirtina, 
kad šitą miestą talkininkai tu
rėsią pavesti Graikijai. Nes jis 
jai priguli. 

Graikai labai karčiai atsi
neša į Italiją už Dodecanes sa
las, kurios priguli Graikijai ir 
kurias karės metu užėmė Ita
lija. 

Turkai delegatai telegrafa
vo iš Paryžiaus, kad pasira
šymas po taikos sutartimi ati
dėtas neapribuotam laikui. Sa
koma, tarpe talkininkų paki
lę nesusipratimai Turkijos pa
dalinimo klausime. Gal kartais 
Turkija dar labjaus bus sųs-
kaldvta. 

NEW YORKE ŠĮMET AT
LIKTA oTŽS&OZTOYSTfcS. 

Atkirs jie nuo Lenkijos Dan 
žigą. 

PRANCŪZIJA APSIIMA 
PRIPAŽINTI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIĄ. 

Tik nori, kad bolševikai mo
kėtų skolas. 

Paryžius, rugp. 4. — Pirmu-

GraCeva, rugp. 4. — Ketvir
toji rusų armija dviem koliu-
nuiom briaujasi iš Bielsko ir 
Bidtstogės ant Mazoviecko. Su 
savimi '.gabenasi ir sunkiąją 
artileriją bombarduoti Varsa- Į 
vą. 

Bolševikų oficierai parodė 
korespondentams įsakymus, 
sulig fcurių jie turi maršuoti 
Prusijo.'. parubežiu, kol nepa
sieks vietos, stovinčios tiesiog 
šiauriuose, nuo Varšavos. 

Tas reu'kia, kad jie atkirs 
Lenkiją nuo Danzigo, i neida
mi žinoman žemės ruožau, 
kurs jungia Lenkiją su Balti
jos jūrėmis. 

Ir tik 6 galvažudžiai apkal
tinti. 

New York, rugp. 5. — Šį
met čia atlikta 52 Žmogžudys
tės, sulig distrikto prokuroro 
rekordų. Pasekmėje tik 6 gal
važudžiai apkaltinti. Bet nei 
vienas iš tų neapkaltintas pir
mojo laipsnio prasižengime. 

S. VALSTIJOS LAIKOSI 
NEUTRALIAI. 

Nieko nesako apie Lenkijos 

— 
Washington, rugp. 5. — Su v. 

Valstijos lenkų-bolševikų ka
rėje pasilaiko neutraliai. Vy
riausybė neskelbia savo pozi-
crjos. 

Lenkų pasiuntinys Lubom-
irski nuolat kreipiasi valsty
bės danartamentan. Klausia 
paskelbti viešai savo poziciją. 
Nes tuomet lenkams butų di
di kadir moralė parama. 

Bet vyriausybė nieko neda
ro. Gana to, kad Prancūzija 
su Anglija pakselbė savo pro. 
lenkiškas pozicijas. 

1 ' . - * — 

Konstantinopolis, rugp. 4.— 
Čia atvyko vienas buvęs A-
zerbeidjano respublikos vy
riausybės valdininkas. J is pa
sakoja, jog praeitą mėnesį to
je respublikoje rusų bolševi
kų kariuomenės skaitlius padi-
didintas ligi 50,000. Pirmiau 
buvę tik 20,000. 

Tuo bolševikų kariuomenės 
skaitliaus didėjimu didžiai ne
patenkinti Azerbeidjano į mu-
sulmanai. J ie prie kiekvienos 
progos daro sukilimus prieš 
sovietinę tvarką. Darbuojasi, 
kad bolševikų kariuomenė ne-
sibriautu į artimiausius Rvtus. 

Nežiūrint to, bolševikai nus
prendę vykinti savo žygius. * 

Azerbeidjano musulmanai 
bolševikai tęsia užpuolimus 
prieš Armėniją. Tuose užpuo
limuose maža dalis vra rusu 
bolševiku. 

Tas vra todėl, kad žvmi da-
lis armėnų išreiškia pageida 
vihią susijungti su Rusija po-
litikiniais ir ekonominiais tik-( Didžiausias bolševikams ap-
slais:.Tie armėnai tvirtina,kad kaitinimas, tai pavadinimas jų 

j 

nepriklausomybė jiems dujo-J tikrais galvažudžiais. Sako, 
sianti tik vieną pragaištį, ftfer-jte t#kie yra. 
Armėnija visais šonais apsiau- Nes kuomet jie numalšino 
sta jos priešininkų musulma- prieš save gyventojų sukilimą, 
nų, išėmus nedidelį plotą Ge-! tuojaus atliko baisias žudy 

pakilusi tikroji revoliucija 
prieš bolševikų sovietus, kat
rie rėdomi sulig Maskvos nu
rodymų. 

Teciaus pavyko sustabdyti 
revoliuciją. Tą padarė Nauri 
paša, Enver pašos brolis. 

Šiandie vietoje revoliucijos 
azerbeįd janai imasi k a r š t o j 
propagandoj prieš bolševikus. 
Ta propaganda bus vedama ra- . 
miuoju keliu. 

Propagandistai gyvento
jams nurodo, jog Azerbeįd Ja
ne sovietus įsteigė Maskvos 
bolševikų valdžia. Tos valdžios 
vyriausioji galva yra Leninas. 

Leninas, kaip žinoma, daž
nai skelbia proklemacijas apie 
Azerbeidjano nepriklausomy
bę. Bet nepriklausomybės kaip 
nebuvo, taip nėra. 

Šalį absoliučiai valdo sovie
tai. Rusai bolševikai diktato-
riauja. J ie yra augščiausias 
autoritetas žmonių gyvybės, 
mirtieę, nuosavybės ir asme
ninės laisvės. 

Pagaliaus propagandistai 
bolševikus kaltina plėšimuose. 

Žudo moteris ir vaikus. 

orgijos šone. 

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
APDRISKC IR IŠALKĘ. 

PADIDINTOS MOKESTYS 
ANT GELEŽINKELIŲ. 

Bet visi jie didžiai drausmingi 

Q 

Washington, rugp. 4. — Čia 
paskelbta, jog padidintos mo-
kestys už važinėjimą geležin
keliais bus imamos pradėjus 

kart po Boulogne konferenci-1 rugpjūčio 20 d. Gi didesnės 
jos Prancūzijos ministeris pir- m okestys už prekių vežiojimą 
mininkas Milierand vafcar pra
nešė, jog Prancūzija momenta
liai pripažins bolševikinę Ru
sijos valdžią, jei ta apsiims 
išmokėti jai senosios rusų vy
riausybės skolas ir jei bolše
vikai prisitaikins prie visų 
tarptautinių- sutarimų. 

VOKIETIJOS PASIUNTI
NYS JAPONIJOJE. 

Tokyo, rugp. 5. — Japonijon 
atvyko Vokietijos pasiuntinys 
Japonijoje, Dr. W. S. Solf. 

ims gyvuoti su rugpjūčio 25 
diena. 

Apskaityta, kad geležinkelių 
kompanijos vieneriais metais 
pelnys^$l,580,000,000 daugiau, 
kaip šiandie buvo pelnijama. 

Su tąja diena, suprantama, 
turės pabrangti ne tik maistas, 
bet viskas. Reiškia, pragyveni
mas bus labjaus brangesnis. 
Nors sąžiningaiapsieinant taip 
neturėtų but. 

PIRKITE KARfcS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Grajeva, Suvalkijoje, rugp. 
(Rašo angį. laikr. kores

pondentas). — Šiandie mes 
perėjome rytinės Prūsijos ru-
bežių ir atsidūrėm Grajevon. 
Radome tris rusų raitarijos 
pulkus ir fronto linijinę ka
riuomenę. 

Pirm pereisįant skersai lini
jos, lietuvių sargyba man pa
stebėjo, jog rusų kareiviai — 
tikrieji elgetos. Teciaus aš 
nepasitikėjau tais pasakoji
mais. Nes gen. Budenny le
gendiniai vyčiai turėjo atro
dyti kitaip. Juk jie yra at
puškavę čia iš Krimo per Ki
jevą, Gardiną ir kitus mies
tus. Nesitikėjau, kad aš juos 
atrasiu kaipo driskius, išalku 
sius ir nusikamavusius. 

Bet tai buvo tiesa, kas man 
pasakyta. 

Tikri driskiai. 

Raiteliai apsitaisę ne vieno-> 
dais .rūbais. Retas katras turi 
uniformą. Kaikurie įsivilkę į 
anglų ir pačių lenkų kareivių 
nniformas. Pačių kepurių di
delis įvairumas. Visi jie purvi
ni, apdriskę. Arkliai maži ir 
tie dumblini. 

Bet užtaigi kieJfvienas iš jų 

• 

Sulaikyta revoliucija. 
-

Azerbeidjane nesenai buvo 

nes musulmunų. Aukomis kri
to ne tik vyrai, bet ir moterys 
su vaikais. Keliolika tūkstan
čių žmonių nuvaryta į kapus. 

PRASIDEDA DARBAI AN-
GLEKASYKLOSE. 

turi prie krutinės prisisegęs, 
raudoną žvaigždę. Tai ženk
las, kad jie priguli prie raudo
nosios bolševikų armfjos. 

Turi jįe teciaus užtektinai 
ginklų ir amunicijos. 

Vienas kazokas gėrėjosi tu
rįs japonišką šautuvą. Tą Šau
tuvą jis įgijęs kariaudamas 
Si beri joje. I r tuomi jis did
žiuojasi. 

Drausmė pirm visko. 
t * *tT 

Kareiviuose drausmė tiesiog 
geležinė. 

Oficierai uniformose, gra
žiai apsitaisę. Su jais nuolat 
bendrauja civilis komisaras. 
Jis skaitysi oficierų viršinin
kas ir jų,prižiūri. 

Kuomet kareiviai pakilo a-
pleisti Grajevą, rekvizav 
maistą*ir kitokius daiktus. Ir 
užmokėjo už viską bolševiki
niais rubliais. Nebuvo kon f i s-
katų, nei prievartos. 

Žiūrint į tuos nepaprastus 
kareivius, atėjo mintis, ko
kiems galams jie siunčiami iš 
vieno karės fronto kitan^, ko
kiais tikslais jie kariauja. pačių iškastų anglių į reika- > 

Yra aišku, kad juos priver
čia kariauti įvesta ir prigydy-
ta geležinė disciplina ir ba-„ 
das. I r jei jie nekariaus, ne
turės vką valgyti. Nes namie 
siaučia badas. Tuo tarpu sve
timose teritorijose jie atran
da maisto Ir prasimaitina. 

Pareina žinių, jog gerėja 
padėtis anglekasyklų apkri-
čiuose. Vakar jau dirbta kuo
ne visose didesnėse angleka-
syklose valstijose Illinois ir 
Indiana. 

Belleville, 111., apskrityj 25 
nuoš. darbininkų sugryžę dar
ban. Kasyklų vedėjai tvirti
na, kad su tuo darbininkų sk-
aitliumi jie gali kasdien pa
gaminti apie 30,000 tonų ang
lių, f 

Turima vilties, kaoT šiandie 
darban gryž daugiau darbi
ninkų. 

Laikraščio United Mine 
VVorkers* Journal redaktorius 
Kilis Searles paskelbė, jog į 
porą dieną visose anglekasyk-
lose pasibaigs streikai. 

J i s pareiškia, kad angleka-
siai žino momento svarbą. Ša
liai reikalingas kuras. Tad 
darbininkai visomis išgalėmis 
ims gaminti anglis.Gi jei kame 
nors kam pritruks anglių, bus 
kalti ne darbininkai, bet ge-
ležinkeliai. Šitie gali nepris
tatyti kasykloms vagonų ir 

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ P0-
' • LICMONĄ, 
Vakar trys plėšikai užpuo

lė Illinois Vinegar Manufac-
turing Co. ofisą, West 48 \r 
So. Leavitt gat., kuomet dar
bininkai buvo apmokami. 

Tuo metu ofise buvo detek-
tivas seržantas Frank J . Mc-~ 
Guick. J is į piktadarius ėmė 
šaudyti. Tie atsakė šūviais ir 
paguldė policmoną^ 

Pabėgo tuojaus piktadariai 
automobiliu, kurs jų laukė ant 
kampo 49 gatvės ir Western 
ave. 

Policmonas paimtas ligoni
nėn tuojaus mirė. Pirm mir
siant dar pasakė, kad jis vienę 
plėšiką sužeidęs. 

JDNAS M. TANANEVI 
ČIUS KALĖJIME, 

lingas vietas. 

Calgary, Altą, rugp. 4. —• 
Trys plėšikai artt-^ Sentinel 
sulaikė Canadian Pacific ge
ležinkelio traukinį No. 63. A-
piplėšta traukinio įgula ir ke
liauninkai. 

Subankrutijusio kituomet 
Tananevicz Savings Bank sa : 

vininkas Jonas M. Tananevi-
čius paimtas apskričio kalėji-
man. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
nlgpjučio 3 buvo tokia sulig Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų gvarui $3.7fi 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 
Lenkijos 100 markių .60 
Vokietijos 100 maripų * 2,20 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 05 

_ 
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LIETUVIŲ K AT ALIK C DIENRAŠTIS 

- "DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nedėldlcaius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meta . . ^ . . . . . . < J L . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams . . . $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, BĮ. 

mijos. pagelba, 
nigų i r melagi 
raštų į Lenkija 
krašcių viešpati 
mas va ru priv< 
imti sovietu va 
sus daigtus tui 
myli l a i svę . " T 
kas sooijalistas 
zynski. Sulygin 
t ikrųjų sociją 
dvasia aiškiai 
Lenkas daug 
juos. 

Už visas tau 
žiausiai pat ini 
Už visus Lenki 
jų socijalistai, 
tikrieji soeijali 
žemesni i r už 
listus. 

Lietuvių ir Lenkų 
Socijalistai 

Anglijos darbininkai klausė 
Kusi jos bolševiku, kiek yra 
socijaliziuo išvaizdų, Bolševi-
kai atsakė, kad esąs tik vienas 
socijalizinas ir j j vadina bol-
ševikijos vardu Visi kiti so
cijalistai esg, arl)a buržujų 
samdyti tarnai , arba šiauda-
dušiai nepajiegiantieji išsi
rinkti t a rp socijaliziuo ir bur-
žujmio kapitalizmo. 

Tokias pažiūras jau senai 
skelbė Brooklyno ' ' L a i s v ė " , 
nežinia delko pasivadinus tuo 
vardu bolševiku dienraštis. 
T'KS pažiūros įgijo reik^iuės, 
kuomet jas ištarė didžiausia 
ir galingiausia socijaliziuo or
ganizacija. 

Je i kjj b'-lševikai ištaria, lai 

Lietuvos 
Kril 

Į šį numerį 
t raus Smetono 
lų. P-nas Smet 
korespondencijj 
sidirbus ant SJ 
Bet mes kurpi 
me nei savo n< 
to korespondei 
me kaip prisių 

J i labai pag 
Sąjunga. Ta o 
socijalistų pad 
slains ta rnauja 
tikslų y ra i r ] 
vos valdžios si 
reikalo. Mes 
socijalistų tuoi 
peikiame tikta 
bereikalo ne. 

Bylų korespc 
kundžia Lietuv 
kad menkas v< 
atseina. Bet jis 

j ta brangenybė 
Brangiai mokė 
palaikį ukinink 

tas dar nevirsta tiesa. B e t i k s i m a pardu 
norint ])ažinti socijaliznnj. iš jo 
paties išsitarimų negalima 
niekinti bolševizmo pasakymu.. 

Sulig to išeina, kad Lietu
vių tikrieji socijalistai yra 
Brooklyno laiscminka' arba 
bolševikai. Nors dar nė a tik
ros žinios ar Lietuvos valdžia 
nuversta, ar ne, bet Brookly
no " L a i s v ė ' tiki, kad Kaune 
viešpatauja bolševikai. Socija
listai visuomet mokėjo ir mo-

arkliapalaikį a 
Lietuvos valdi 
riži;jją pasaul'u 
vos valdžia yri 
tos karės v i i s 
v aisių yra ir p 
J ie neteko v« 
Vokietijoje, Li 
Lenkijos piuig 
ni už Lietuvos 

^Pinigams i 
tautoje va''lž :;i 

ka stipriai tikėti į tą kas a-j kinti pini 
bejotina arba klaidinga. Tas 
nenaujiena. 

Brooklvno " L a i s v ė " žino, 
kad rinkimuose i Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą dalyvavo 9d 
nuošimčių Lietuvos žmonių. 
J ie išrinko nebolševikus. Tai
gi bolševikiniai sovietai Kau
ne negalėjo susidaryti žuiouiu 
pri tar imu. Todėl Kroi -klyno 
bolševikinė 4 ' L a i s v ė " ir džiau
giasi, kad " la ike bolševiku, 
armijos pirmyneigos įsisteigė 
Lietuvos tarybų respubl ika ." 
Tie yra pirmieji žodžiai 
Brooklvno "La i svės ' 1 X. 179. 
Rugpjūčio 2 d. 

Tai-gi Lietuviai bolševikai 
džiaugiasi, kad svetima armi
j a padėjo Lietuvos neišrink-
tiems bolševikams sumynioti 

w 

Lietuvos žmonių valią ir no
rą. Žmonių tarnaujančių sve
timiems ats i randa visose tau
tose, bet tokie savo tėvynės 
ardytojai nors gėdisi savo ap-
sėjimo. Tikrieji Lietuvių soci
jalistai nesigėdi. 

Bolševikų armija užėmė ne
tik Lietuvos dalį, bet ir Len
kijos. Lenkų socijalistai ski
riasi nuo Lietuviškų Brookly
no socijalistų. Ponas Ignacy 
Baszynski sakosi nekritik/io-
jys bolševikino principų nei 
apsėjimo ir nenorys užvesti 
su jais ginčų, bet j isai orga
nizuoja Lenkijos j iegas, kad 

cri" • o * * ' 
Todėl prisieini 
(iaigtais. Ta/< 
zicija. Jeigu 
prastoję vertė 
nei rekvizicijų 
vos ministrai 
buvusios kari* 
gali padaryt i , 
gautų savo ve 
gali apsieiti bt 
da socijalistai 
Lietuvoje 4lau, 
buvo prie p. 
yra prie p. 
rekvizicijos t 
nės. T r "Bangi 
daugiausiai bu 
kuomet soeija 
džiausią valia, 
daro, o dar y 
tas tuo ima a 
kaltindamas T 
visuomenė nei 

(Jai p. B. S 
cijalistas, gal 
tarnauja neži 
jie jį prikalb 
respondenciją, 
čiaus j is kalti 
džia už ką u 
išvežamų iš L 

Išmanantis 
muitų nesibij' 
jam atseina 
mas ir suvalą 
kainos j is nei 
lys išveždam* 
iš Lietuvos 

siuntimas- pi 
mgų kurstančių 
ą bei ki tas pa-
:ijas, užsikėsini-
rersti j a s pr is i -
aldžią: tuos vi
ri papeikti , kaa 
r a i p kalba Len-
is Ignacy Das* 
nę jo dvasią su 
ilistų Lietuvių 

matome, kad 
augštesnis už 

itas Lenkai ma-
ka Lietuviams, 
ras žemesni y ra 
, bet Lietuvių 
listai y r a daug 

Lenkus soeija-

3 

Pittsburj 
• 

Ministerivi 
itika. 
dedame p. Bal

as raštą iš Šy-
tona sakė mums 
ją talpinti per-
*avo kurpaliaus. 
aliaus neturėjo-
ei svet imo, dol-
nciją patalpinc-
Ljsta. 
gir ia Ūkininkų 
organizacija yra 
iaras i r jų tik-
EI. T a r p part i jos 
peikimas Lietu-
u reikalu i r be-

skiriamės nuo 
•nu, kad valdžią 
ii už reikalą, o 

ondentas nusis-
vos brangenybe, 
e i i mas brangiai 
is nepažymi, jog 
ė turi du galu. 
'nlamas už vežini 
kas tuos pinigas 
lodamas metikį 
arba jautuką. No 
zia sukoie di-
0 k^r<, ne Lietu-
a knita už visus 

-ius. L'iip karės 
)iuig i atpigimais. 
^eiUs* Kusi joje, 
icluvoje ir kitur. 
ųrai t ris y k piges-
s. 
nelėkus vertės 
a negali pasiien-' 
.<.:s mokesčiais, 
a imti mokesčius 
' vadinasi rekvh 

pinigai nebūtų 
ės, tai nereikėtų 
u. Vienos Lietu-
uegali ati taisyti 

ės blogumų, ne-
, kad pinigai at-
ertybę, todėl ne 
e rekvizicijų. Ka-
i gauna valdžios 
įgiau, kaip tat 
. Šleževičiaus ir 

Griniaus, tada 
tampa smarkes-
j a " su " V i l n i m i " 
uvo įsigalėjusios, 
ilistų l)uvo di-
t. Kas blogai pa-
skaistosi gudrus, 
šaukt i Lr rėkauti 
nežinia ką, kad 
•kaltintų jo. 
>metona nėra so-
1 jis jų tikslams 
žinodamas kodėl 
jino pasiųst i ko-
Į į Ameriką. Te
ina Lietuvos val-
įždėjo muitą ant 

Jiegoa, griaujančio9 
darbą parapijos 

An t r a s dienotvarkė 
tas buvo apie tuoi 
griauja kunigų, darbą 
jose. Kun. K u r a s iš 
no buvo kviestas ref< 
dalyką, bet neatvažia 
del su t a r t a pirmiau^ 
kai tyt i rengėjų shsti 
zoliucijos projektą. J 
sę kunigai sutarė 
svars tymus į ke tur ia 
a) organizuota bedu 
r.e.pležninkiji*, c) ta 
nan ie j i Biblijos Stu< 

j* ) konkursas knyguS 
tu.is dalykus. 

Pi rmiausia i imta i 
kaip butų ger iausia 1 
bedievija. Daugelis i 
pasiūlydami įvairią p 
dažniausiai minėjo la 
Kun. Cibulskis iš 
Ohio pasiūlė įkurti 
laikraštuką, pavestą 
kėjimo dalykams te 
jį galima butų duoti 
nai priklausančiai p 
pijos šeimynai. 

Kit i kalbėtojai se 
laikrašti ja y r a priemc 
ne vien su bedievija, 
gi su nezaležninkija, 
lijos Studentais ir ki 
datikiais. 

P o daugelio kalbų i 
rinkti komisiją, kad , 
sius kalbų apie kovą 
tikėjimo priešais, sus) 
zoliuciją apie iaikraši 
tį tai kovai su jais . Į 
pateko t rys redaktoi 
ga i : A. Milukas, M. 
ir P . Bučvs. 

Pus iau ant ros | \ \ 
t rauka pietums. Suta 
dį a tnauj int i 3:0O p i 

Po per t raukai kun 
kauskas papasakojo, 
tuvoje yra organiniu 
likystės kova su jos 
Profesorius pa t a r i a 
organizuoti i rAmerik 
Bučys pr i tar ia kun. ]M 
sumanymui. Kun. A 
kalba apie Prancuzi 
likų kovą su priešais 
Slavynas ir Cibulsku 
pie misijas, kaipo ka 
apgynimo ir sus 
priemonę. 

Kun. M. Pankus v 
dį. J i s trumpai sui 
kalbėtojų išreikštus 
mus ir pasiūlymus* 
a) reikalas kunigam 
ganizuoti t a r p save^ 
kios misijos parapijo 
saulinės jaunuomenei 
kmias prie katalikių 
mo, d) katalikiški k 

Po t rumpai d ig re 
misijas, keliems kun 
reiškus savo mintis 
tas dalykas tampa 
nuo apsvarstymo, n< 

a = ? 3 E 

ir muitą. Tokiu buc 
yra paėmimas mokos 
tuvos iždą iš ne Lie 
ventojų. Kuo daugia 
lis gauna muitais ] 
svetur, tuo mažesnh 
čius j i ima iš savųj 

[rijos Konfederacija 
ima mokesčių iš les 
racijos narių, nes v 
deraiiems ištenka ine 
tų, krasos i r geležini 

Lietuvos javų. | Lietuvos valdžia no 
ūkininkas t% 

įo. J i s žino kiek 
javo nunokiiu-

yiuas ir nuo tos 
[nusileidžia. Pirk-
as ūkininko javą 

užmoka uiuiba. 

kyti netikusių rusiški 
įpročių, o ima n a u i t 
Šveicarų pavyzdžiau 
kurie Lietuviai, tą 
valdžią peikia už 1 
nežinia kam iš to bi 

Nekaltinkime nui 

?h* Suvažiavimas. 
• II m mm i 

grynaa klebouų jūrisdikc 
dalykas. Seimas negali 
nanori kištis į parapijų, 
dyroo daljįltua> 

Kliubų mintis tapo pagi 
[liet nuodugnaus <pleno i 
dirbta. Ta ip t a s sumany 
liko kunigų orgauiĘacijos 
dybai, kad j i jį aprūpintų 

Nezaiažninkal. 
i . 

Apie nezaležninkus pirm 
šiai kalba kun. A. Dexnys. 
i š randa juos tri jų rųšių. 
ni y r a t ikr i bedieviai , k 
supranta , kad katalikystės 
siog negalima sugriauti , t 
j ie ja i kenkia darydami 1 
j imo pamėgždžiojimą. T 
WestvUlėje socijalistai s 
giausiai remdavo nezalež 
kus. Antriej i nezaležninka 
ra žmonės, kurių piktumai 
dėsnis už protą. J i e tiki į 
vą, Kristų, pr ipaž įs ta B a 
čios reikalą, bet nesupri 
skirtumo t a r p t ikros kuni 
tės ir t a r p apsimetimo U 
gyste, t a r p Kr i s t aus Ba 
čios i r t a r p jos pamėgždž 
mo. Šitiems supykus del 
nors ant klebono, jei tik 
r anda drąsus apgavikas, ji 
klauso. Norėdami įtikti 

bet taip- j rųšies nezaležninkams jų 

mni£ų 

\ punk-
, kur ie 
parap i -

Scranto-
ruoti xą 
ro. To-
ai pers-
tyty re-
) išklau-
ladalinti 

dal is : 
vija, b) 
p vadi-
ontai i r 
n's apie 

varstyti , 
ovotj su 
ilbėtojų. 
•iemonių 
kraštiją. 
Dayton, 

savaitinį 
vien ti

kį, kad 
kiekyie-

ie para-

iė, kad 
nė kovai 

su Bib-
ais klai-

utar ta iš 
i, išklau-
m visais 
»tytų re-
į t inkan-
komisiją 
ai kuni-
Urbonas 

ko per-
•ta posė-
pietų 
J . Meš-

aiip Lie
ta kata-
priešais. 
pan?išiai 

»jc. Kuu. 
eškausko 

Vilimas 
os kata-
Kunigai 
kalb,a a-

alikystės 
iprmimo 

da poso-
na visus 
suuiany-

'ir J* 

l ie y r a : 
i susior-

b) tan-
«e, c) pa-

pr i t rau-
co veiki-
iubai. 
i j a i apie 
gams iš-
aj>ie jas , 

nuimtas 
s j i s y r a 

kintojai neva mišias laik 
mi ilgai laiko ostiją j»aky 
kad žmonės mintytų, buk 
kintojas y r a maldingas. 
čia nezaležninkų rųšis 
žmonės, kurie piktumu 
šventvagystėmis t a ip susij 
no sąžinę ir protą, kad \n 
dime sukietėjo, j tų rųšį 
klauso buvusios davatkos, 
stančios šnekėti tokių žo< 
kokių beveik nedrįs ta nei 
dieviai. 

Kun. Slavynas pajuldo 
Dexnio žodžius ir kalba 
reikalą knygutės, išdedai 
skirtumą t a r p t ikro k u 
ir t a r p komedijauto loši* 
kunigo role. Kockfo/do k 
nas turi labai d&ug žinių 
nezaležninkus i r jų n mik 
J i s kalba apie reikalą suc 
ti oentrą, kuriame galima 
tų rast i žinių ir dokmu 
apie nezaležninkus, ku 
tos žinios tampa reikalu 

Kit i kalbėtojai šį-tą p 
da prie kunigų Dexnio i r 
vyno pasakymų. Galutinai 
pažintas y r a reikalas iši 
t r is knygutes : a) katalikų 
kslas apie Bažnyčią, b) i 
ležninkijos istori ja ir c) 
tumas t a r p tikr^o kunig 
šventvagio. Toms knygų 
parūpint i išr inkta komi 
kunigai V. Slavynas, P . 
mauskas ir P . Bueys. 

Biblijos Studentai . 

Kun. ,A. Skrypko kalba 
Biblijos Studont ų ' vei 
Cbicagoje i r kitur. J i s n 
ja, k a d jie yua a r tymi am 

u muitas 
uų į Lie-1 
nvos gy-
I kuri .>a-
inigij iš 
š mokes-
i. Sveka-
visai ne-
Kontede-
siems ie-
gų iš m ui 
jelių. Kai 
i nesilai-
vaidymo 

Lis gerais 
, tai kai-
Lie^uvos 

atai. Tik 
s naudos, 
uk i niūkus 

Svetimtaučiai pirkliai, 
į sodžių pas ukiuiuk.i, 
jam permažą javų kaiin 
sakosi turį užmokėti n 
Ūkininkas nežinodamas, 
muitai tur i būti dedami 
pirkikams, o ne javų par 
kams, kar ta is nusileidžia, 
pirklys muito kaina vi 
a t ima dar i r mio pirkiko 
galima už ką kaitinti Liel 
valdžįą^ t a i tik už tą, kad 
kelbia tikrųjų kainų taip, 
visi ūkininkai j a s lengva 
aiškiai žinotų. 

Tečiaus tikrasis t tatttoi 
davinys y ra ruptutis, kat 
vų p i r k i a i l i e t u v »j(» 
Lietuviai Kol kas rsikėtų 
gt is į. suvartotojų beudi 

i įos 
. ir 
vair 

r ta , 
įeiš-
mas 
val-

lau-
J i s 

Vie-
urie 
tie-

odel 
;ikė-
odel 
jau-
,mn-
i y-
» di-
Die-
žny-
anta 

gy»-
:uni-
žny-
ioji 
[ ko 
atsi-
Le jo 

tos 
n..ii 
yda-1 
Įėję, 
mul-
Tre-
y ra 

ir 
cadi-
Jdy-
pri-
dlį-

džių, 
L be-

kun. 
apie 
įčios 
in igo 
mčio 
lebo-
apie 
Įuto-
lary-
h bu-
keutų 
ome t 
įgos. 
ri<le-
Slar 
pri

leisti 
mo-

leza-
skir-
o i r 
tėm;> 
s i ja : 
Ver-
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t i s tams, kadangi užaujjusius 
žmones an t rukar t krikštija. 
K i t i kalbėtojai pastebi, kad 
neaalefciinkija j au pnadeda 
nudžiūti, bet tikėjimo priešai 
d a b a r naudojasi naujesne prie
mone d a r naufeitraukusia ne
garbės . Ji© neva gerbia Sv. 
Bastą, o dažniausiai pažymi 
iš jo takius daigtus i r tokiu 
būdu, kad klausiančiuose su
kiltų abejonė a r šv . Kaš tas 
y ra Die^o įkvėpta knyga. No
r a s sugriaut i &v. Bastą yna 
gana gudriai paslėptas po aiš
k i a kova pr ieš katal ikystę. 
Tas vietas, kur jŠv. Raštais 
aiškiai parodo, jog Dievas 
davė 6v. Pe t ru i valdžią an t vi
sų krikščionių, Biblijos Stu
dentai gudriai nutyli, o tas 
vietas, kur nėra kalbos apie 
popežių, j ie kreipia prieš po-
pežių. Kun. Krušas pasako 
d a u g akyvų daigtų apie tai , 
ka ip Biblijos Studentų erezija 
veda savo kenksmingą darbą. 

Kun. Juozapas Meškauskas 

KORESPONDENCI 

apie 
kimą 
įinti-
l l > H j > 

atėję 
siūlo 
(h ir 
lUitr> 

kad 
javų 
davi-
,B^)t 
stiek 
. Je i 
uvo s 
nes-

i kad 
ai ir 

Sandaros ' š. m. birželio 
m. IG d. numeryje, korespon 
dencijoje iš Bacino, Wis. , pa
vadintoje "ke is tos m a r k ė * " h 
pas i rašy ta Rase i n i ų M agdės 
yra žinių, klai<Iinančių visuo-
mene, kurias reikalinga yra 
ati taisyti . 

Minėtam korespondentui, 
matomai, nesuprantamas yra 
parašas ant pašto .markių. 
"L ie tuva 1918 YI, 1 6 . " Ta 
datą, privalo žinoti kiekvienu* 
lietuvis — tai yra Lietuvos-
Kepriklausoiuybės paskelbime 
diena — tai yra žymiausioji 
mūsų atgimimo istorijoje da 
ta. 

Korespondento aprašomo.: 
pašto markės buvo išleisto* 
Lietuvos Nepriklausomybė? 
dviejų metų sukaktuvėms pa 
minėti. Tam buvo paskelbta? 
visoje Lietuvoje dailininkv 
konkursas. Dailininkai turėjt 
pagaminti pašto markėms pa 
veikslus, kuriuose butų simbo
liškai išreikštas Lietuvos pa 
siliuosavimas iš vergijos. A p 
rašomoji 40 skatikų markė s i 
"merg inos pave iks lu" rodo 
ne ką kitą, kaip t iktai Lietu 
vą, sutraukusią vergijos pan 
čius. Atydžiau prisižiūrėjus 
ant merginos rankų matos 
nutrauktieji retežiai. 

Antroji aprašomoji markė 
kur y r a "pave iks las kasžin ko 
kio stabo, duodančio kryžii 
bučiuoti klūpojančiam ver 
g u i , " ka ip rašo " S a n d a r o s ' 
korespondentas, — vaizdiną 
ne "kasž in kokį s tabą" , bei 
Lietuvą, .duodančią į rankai 
ats iklaupusiam prieš ją Lietu 
viui ne kryžių, bet kardą. Tas 
reiškia, kad prisikėlusi Lietu 
va paduodama savo sūnui kar 
dą laimina jį į kovą su vi 
sais tais, kurie norėtų jos lai 
mc, gerove, laisve i r gyvast 
at imti . 

Taigi taut iniams analfabe 
tams nederėtų į laikraščius 
korespondencijų rašyti , ypa 
t ingai apie tuos dalykus, k u 
rie jiems, matomai, visai sve 
t imi yra , ir apie kuriuos ji< 
nieko neišmano, 

Del cenzoriaus užrašo arr 
laiško " V i v e ia Deus et Po 
lon ia" tai turėčiau tiktai pa 
sakyti , kad tasai praneuziš 
kai lotinišku žargonu užrašai 
negalėjo Ymti nei Lietuvos caš 
te, nei Lietuvos cenzoriaus pa 
rašytas. 

Raseinių Magdė moki J u 
Lietuvos valdžią, kad j i uedė 
tų ant markių "žydiškų p a 
veiksli] bei Romos patentų, ' 

V. Ketvi 

praneša, kad visas šven tas i s 
Raš tas j a u y r a vyskupo J . 
Skvirecko išverstas, bet del 
lėšų stokos d a r nea t spaus tas , 
kad žadama išleisti populerį 
Naujojo Js ta tymo pigų verti
mą, ta ip kad galėtų būt i kiek
vienoje lietuvių šeimynoje. 

Iškyla i r t ampa pr i imtu du 
sumanymu. P i r m a s : abi pir
miau išrinkti komisiji sudėti 
vienon i r pr i r inkt i d a r vieną 
asmenį, ta ip kad ją sudarytų 
kunigai : A. Milukas, M. L'r-
bonas, P r . Vermauskas , V, 
Slavynas, P . Lapeli3 i r P r . 
Bučys. J i rupįsis išleisti po-
pulerių knygelių išaiškinan
čių Katal ikų Bažnyčios mok-
,slą apie Šv. lu;M|i. A n t r a re
zoliucija: lėšas toms brosiurė-, 
lems leisti a p s v a j s i y s komisi
ja tada, kada bus galutinai 
-nustatyti sant 'kiui tart) &v. 
Kazimiero Draugijos Kaune 
ir t a r p S p a ; d s Drau^-jyS 
Amerikoje. 

(Daugiau bus ) . 

UOS Iš LIETUVOS. 

i 

kunigaikščių" paveikslus. Gal 
but Raseinių Magdė mano, kad 
Lietuvos valdžia jo pamokų 
paklausė i r padėjo an t nese
nai išleistų Steigiamam Sei
mui paminėt i naujų pašto 
ženklų didž. kunigaikščių Gedi
mino ir Vytauto paveikslus, 
bet aš manau 'k i ta ip . Vaizdi-
nant simbolišką Lietuvos pri
sikėlimą, reikėjo ir simbolis-

f kus paveikslus padė t i ; gi mi
nint Didįjį Lietuvos Šeimi
ninką Steigiamąjį Seimą, kur
sai deda tvir tus*Nepriklauso
mos Valstybės pamatus — rei
kėjo padėti paveikslus tų did
vyrių, kurie per visą savo am
žių tą valstybe kūrė , ją stip
rino ir savo geležine rapka 
nuo priešų gynė — Lietųyos, 
didžiųjų kunigaikščių Gedimi
no i r Vytauto. 

Lietuvos pašt ininkas. 
Kaunas , 1920 m. VI I , 3d. 

S U N K I P A D Ė T I S . 

I 

t 

1 

Šylai (Vadoklių valsčiaus, 
Panevėžio apskrič io) . Čion į* 
sikuria Ūkininkų Sąjungos 
skyrius. Gegužio 13 d., šių me
tų, mano įkalbinami Šylu pa
rapijos ūkininkai nutarė ati
dengti Ūkininkų Sąjungos sky
rių. Išrinkome slaptu balsavi
mu valdyba, į kurią pa teko: 
1) Bal t rus Smetona, 2) Mo
tiejus Bujokas, 3) J o n a s Biv 
jokas, 4) Juozas Smetona, 5) 
Andr ius Tamošiaus Žalagėnas, 
7) revizijos komisija: Andrius 
Vinco ža lagėnas , Juozas J u 
zėnas ir Motiejus Kartūnas. 

Ūkininkę organizacija y ra 
ekonominė,todel ir skyrius turi 
ekonomi.iį tikslą. P i rmi tusia 
manoma, supirkinėti ūkio pro 
dūktus, vie, t}ą kad tokiu būdu 
apsigynus nuo pirklių išnau
dojimo, ant ra , kad mušą pro
duktai butų išmainomi an t 
mums reikalingų prekių, ge
resnėmis sąlygomis kaip iki 
šiol kad buvo. Pavyzdžiui, ims 
mus, Hyluose, javų pūdas kai
nuoja 20 auksinų, geležies sva
ras^ 6 auksinai, vinių svaras 
7 auksinai. P i rm karo buvo: 
j a vų puolas 2 auksinai, arba ru 
siškas rublius, vinių a«r gele
žies svaras 14 skatikų, a rba 
rusiškos 7 kapeikos, tai reiš
kia, kad javų ' pūdas reikia 
dabar išmainyti au t 3 svarų 
vinių, a rba 42 t?ka*ikų> 

Kadangi pa*; mus visokios 
rekvizicijos su»«aikU:o netik 
tuos kalbamuosius pūdus, bet 
ir gyvulius, UM mūsų laukai 
paliko liesus, neįtręšti, nes nė
r a trąšų, o mineralų trąšų 
i r u l l i i t i u i r u l n ^ i u Iv « r l »a» ^M m t 
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Išmok Gera Amatą. Už
dirbk $35 iki | 7 5 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai Tiaur r«į. 
kalaujfcmi. G*. 
riauMa* amatas, j 
mes išmokiname 
1 keista savai
čių, prityrimas 

^ ^ ^ ^ duodamas moki-
naniiea Vietos atdaros, Specijalia 
Kriaučystes Skyrius, mokslas už- Į 
ganėdina visus. l 

MASTKR SCHOOL 
190 >". State Htr. 

Kampas Lake str. ant 4tu lubų. 

ž » « " • f —i 

S. D. LACHAWICZ 
iifeTL'VKS GRABORTCS 

Pataruauju, laidotuvėse ko plgiauaia. 
Helkale meldi iu atalteukti. o n.aoo 
darbu bualt* užgoaėdiotl. 
2814 W. 23 PL CItioa«u. m. 

TeL OaMl » !»• . 

LIKTUVIS GTDYTOJAS m 
CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Tel. Canal 6222 
Res. 3114 VY. 42nd Street 

Tel. McKUUey 49SS 

f - i i . W A I T C H E S 
ATTORNEY A T LAW 

I I J E T U V I 8 A D V O K A T A S 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

t 4509 K Asbland A*e, Cblcagu, III.! 
Phonc Yards 105S 

Dr.M. I ! 11] I 
3107 So. M o r g i c Street 

CHICAGO, rjLLDIOIS 

ValandetK — % tkft U U ryto; 
i po pietų iki i vak. Hsdėlio-
mls nuo 6 iki 8 vai. 

K 
S i g.. 

Dr. L L MAKARAS 
m m u m «.» 

a»» 

\ Cklcasoj: 45tfi Mo. HwML i R 
« rik K*tf«rs* rtdkmtf mm *Oš Iki Tttt 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOLIS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 Mr. Tel. Boul. 160 
r Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Re*. 2614 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki pie.t 
TeL McKlnley 263 

I 
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' • • • • • • 
f v.w. RUTKAUSKAS 
i ADVOKATAS 
• ofisas wm*m& 
i 29 South La Salto Street 
S \ Kambarts MM 
| TeL Central 6366 
I r » » » » " » » » » > » • • • • » Į M U K I •»» » 

LVakarais, 813 W. 33 St 

v i 

Dr.P.RZALLYS 
Įj^Mjnt Dcntistaa 

10801 So. MtfJilgaų, Avenue 

Telepnone: Tardą 6483 

i 

1 

I 

AKUŠERIU 
OHO 

Turiu patyriam 
moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rta ligone ir kūdi
ki laike Ilgos. 

r 

j Telefonas Boolevard 6169 

DR. C. KASPUTIS 
D E N 7 I S T A 8 

6»4M* | 0 MW^ Mm šmf% c u — 

VALJLNDOS: %—12 A. l i 
1—6; 7—6 P. U. 

i 
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tai ių ptidas kaiuuoja apie 50 
auksiaiį. Tai -gr uum^ nepi i-
eiiuu^os: Toda* a a t mūsų lau
kų pradėjo žaliuoti vietoj ja -

(Paba iga an t 3 pusi.) 

•4' 
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Ketvirtadienis, rugj). o 1&>0 . 
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KORESPONDENCIJOS IŠ 
LIEUVOS. 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

vų varputis, pūdai auga sku-
piai, maža kas nuo pilvo lie
ka. 

Ūkio inventorius arb-* karo 
sunaikintas ar sunešiotas, nu
sidėvėjęs reikalauja taisymo, 
o čia toks brangumas, kad vie
ni tekiniai ant medinių ašių 
kainuoja 100 auks., o gyvena
mų triobų pastatymas kainuo
ja 12000 auksinų. Taigi reika
linga, kad pūdas butų išmai
nomas branginu negu ant 3 
svarų vinių arba 42 skatikų. 
Čia ir reikalinga ūkininkų or
ganizacija, kad apsigynus nuo 
ekonominės vergijos. Tokie 
dalykai kiekvienam sodiečiui 
stovi pri^š akis ir jisai mato, 
kad tokioje padėtyje netoli 
grabas. 

Todelei gabesnieji sodiečiai 
organizuojasi, masto, galvą, 
laužo, kaip iš to dalyko išeiti, 
o tamsesnieji siekia tiesiog 
prie anarchijos. Ūkininkai sa
ko, kad ir mūsų laikinoji val
džia neišmintingai daro, pasi
elgdama su ūkininkais lygiai 
su arkliu, kuriam darbo per
daug duoda, o ėsti nei kiek. 
Iš ukirinkų visokioms rekvi
zicijoms (arklių, kiaulių, gy
vulių, javų, sviesto, vilnų, kai
lių) paskutines sultis ištrau
kia, ir dar neužmoka, o iš ki 
tų valstybių, Estonijos Lat
vijos, Ukrainos, Lenkijos, Ru
sijos, pirkliai ir visokie dyka
duoniai išguiti ramiai sau ge-
šefta varo ir niekam niekur 
nei grašio. Dar valdžia ant 
mūsų ūkininkų produktų uždė
jo muitij, Uad mes negalėtu
mėm pelningiau parduoti, gal 
tam, kad svetimšalių "baci-
l u s " lengviaus išpenėtumėm. 

Todelei ir Šylu skyrius nau
jai įsikūręs mąsto, kaip čia 
padarius, kad šaliai naudos at
nešus ir sau reikalingų reik
menų pasiteikus. Norima į-
kurti kokių nors dirbtuvę, ar 
plytnyčia? ar verpykl§, ar e-
lektros stotį, bet deja, kad pas 
mus nei mašinų nei motorų ne
galima parsitrauki! be sveti
mų tarpininkų. Kad ir mums 
nepadarytų taip kaip valsty
bei " B a n g a . " 

Vėliaus su tuo dalvku tiki-
mės kreiptis į mūsų draugus 
amerikiečius. 

Baltras Smetona. 

draugijų.Pasekmės buvo geros. 
Atstovai į savo dr-jas parneš
davo raportus iš Labdarybės 
veikimo. 

Šiandie nuo d r-jų atstovų 
Centro mėnesiniuose susirin
kimuose jau nesiniato. Begalo 
svarbus darbas: šelpimas ir 
rėmimas Labdarybės, našlaičių 
aprūpinimas pamažu tapo lig 
užmirštas. Tiesa, žmonių at
jautimas nenusilpnėjo, nes 
Labdarybės turtas kasmet au
ga iš aukų ir geraširdžių duo-
snumo, bet toli ne visi atjau
čia ir ne visi aukoja našlai
čių prieglaudos reikalams. 

Ar tik chicagiečiams ši La
bdarybė teturi rūpėti, ir ar tik 
chicagiečiai jąja tesinaudos? 

Kai-kuriose parapijose (ne-

• m • < » 35 T i . . i 
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MUSy DARBUOTĖ. 
NEW YORKO APIELINKIŲ 

LIETUVIŲ KATALIKE 
P A R B U 0 T 0 J Ų VIE

NUOLIKTA 
KONFERENCIJA 

. 

Į katalikų darbuotojų vie
nuoliktų, konferenciją, laikytų 
liepos 19 dieną, š. m,, "Gar
s o " Redakcijos kambariuose, 
222 South 9th str., Brooklyn, 

buptį. Katalikų Universiteto 
reikalu. Jau laikas apie jj vie
šai pasvarstyti ir kiek galima 
daugiau medžiagom patiekti 
Federacijos Tarybos su važi â  
' imui ir Felcracijos lungre-
S'll . 

Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija mano, kad 
Hutu iabai naudinga: 

a) Ali!. L. R. K. Federoci 
jos Tarybai ir Lietuvos Kata-

• • • • 
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N. Y.*, atsilankė: J . Tumasonis, 
P. Molis, L. Šimutis, J Banys, ]ikų y^.mo~ ^ e n t r o "Tarv"bai 

Šeimis, St. Daunoras, P. | i m t i . ^ m n k a s i n i c i j a { y v i i 

Chicagos) Lietuviai mintija, Karosas 

Montvilas, P. Kyrius, K. Kru-
šinskas, A. Bendoraitis, Jonas 
Lukas ir Jonas Karosas. 

Konferencijom pirmininkas 
P Molis, raštininkas Jonas 

AM. L. RYMO KAT. LABD. 
SĄ-GOS SEIMO REIKALE. 

Liepos 28 d. Labdarybės 
Centras, Chicago, II!., nutapė 
turėti pirmą savo seimą. Sei
mo surengimui išrinkta komi
sija, kurion ineina: St. Ju-
eevieia, A. Bislis ir Ben. Ne-
nartonis. Seimui laiką ir vie
tą paskelbs komisija. Komisi
ja susižinos su L. R. Kat. Fe
deracijos Apskričio valdyba. 
Jei Feder. Apskritis šįmet 
rengs seimą, tai Labd. Są-gos 
seimo komisija sudarys taip, 
kad abu minėtu seimu butų ne 
arčiaus įnėnesio vienas nuo ki
to. 

Ar seimas reikalingas! 
Taip. Seimas, reikia tikė

tis, atnoš Labdarybei naujo gy
vumo. Xes šiandie Labdary
bė atrodo lig pamiršusi savo 
tikslą. 

Kovos 29 d , 1914 metais, 
susitvėrė 1 kuopa, po to susit
vėrė dar kelios kuopos, visos 
Chicagoje. Atsiradus kelioms 
Jja4>. Są-gos kuopoms, susida
rė tuo jaus Lr Centras. 

Tada buvo kviestos vi
sos dr-jos (katalikiškos) pri
siųsti bent ]x> tris savo atsto. 
vus(es) į Centro 'mėnesinius 
susirinkimus. Atstovai (ės) bu
vo e> siunčiami nu< 

buk ši Labdarybė vientik 
ebieagiečių reikalas. Tai ne
tiesa. Chicagoje pirm Labd. 
Są-gos susitvėrimo įsikūrė 
taipgi šv. Kazimiero Seserų 
Akademija. Tos Akademijos 
durys atdaros visoms Ameri
kos Lietuvaitėms. Vienuolyne 
ir Akademijoje, yra seserų ir 
kandidačių iš tolimesnių Ame
rikos valstijų. 

Taip Chicagos Labd. Są-gos 
Centras pramato, jog tas pats 
bus ir su našlaičių ir senelių 
prieglauda. Gal šis pavyzdis 
bus gana aiškus visiems Ame
rikos Lietuviams, kad ir naš
laičiams prieglauda ne vie
niems chicagiečiams teturi ru-
P«ti. 
Kad paaiškėtų visiems Lietu

viams neapsakomai rūpintis 
reikalas remti visomis išgalė
mis našlaičių prieglaudą, pa
sirodė, kad būtinai yni reika
lingas seimas. 

Į busiantį seimą kviečiamos 
visos kuopos ir dr-jos (kata
likiškos). Skaitlių atstovų 
nuo kiekvienos dr-jos, kuopos 
ir nuo Labd. Są-gos kuopų 
.̂al pažymės pats seimo ren

gimo komitetas. 
Seiman rengtis prašomos vi

sos dr-jos ir kuopos, jei jau 
ne iš tolesnių valstijų, tai bent 
iš artimesniu, tai vra iš Tllr-
nois, Indiana, Miehigan ir 
\Vi>consin. 

Kur randasi Labd. Są-gos 
kuopa, pageidaujama vietos 
kolonijoje surinkti dr-jų ir 
kuopų valdybų adresus, nes 
seimo rengimo komisija žada 
prisiųsti specijalį užkvietimą 
kiekvienai dr-jai, kurios turės 
adresus. 

Visais seimo reikalais reikia 
kreipties adresu: St. Jucevi
čių, 726 W. 18th Str., Chica
go, UI. 

J. Šliogeris, 

NAUJŲ KUOPŲ SUSIOR 
GANIZAVIMO REIKALE. 

Kaip buvo tikėta, kad 22-as 
numeris teks susitverus Labd. 
Są-gos kuopai (iary, Ind., bet 
kolonija Rockford, TU. pasis
pyrė ir gavo 22-ą numerį. Da
bar lieka tikėtis iš kolonijos 
CJarv FTHI 23-O numerio, bet 
kad gariečkii vasaros laiku tu
rėdami savo apielinkėje pato
gias vietas ant tyro oro links
mai laiką praleisti, tai čia ir 
ima abejonė, ar nepaverž iš 
gariečių bile kolonija ir 23-o 
numerio? Rockfordiečiai ren
gėsi ilgai prie suorganizavi
mo kuopos, bet ir ištesėjo, ir 
dar gražiai. Bet gali rastis bi
le kolonija, kad ir nežadėjus 
parodys, jog jau kuopą turi. 

Visais Labd. Są-gos kuopų 
organizavimo reikalais reikia 
kreiptis vienu iš sekančių ad
resų: St. Jucevičia, 726 W. 18 
Str. Chicago, 111., arba Jul. 
Šliogeris, 1508 So. 48th Ct. 
Cicero, XH.' 

«f, fclipgeris. 

Dienotvarkė. 
I. 

Lietuvos taika su Rusija. 
n. 

Amerikos lietuvių katalikų 
kultūrinis darbas. 

Komisijų pranešimai. 
— o — 

Visi patenkinti. 
Anglų spaudoje tilpusias ži

nias, pranešančias apie Lietu
vos padarytą taiką su Rusi
ja ir Lietuvai nustatytus ru-
bežius vienuoliktos konferen
cijos darbuotojai sutiko su di
deliu pasitenkinimu. Jie taip
gi pareiškė vilties, kad Lietu
vai susitaikius su Busi ja, mū
sų tėvynės nepriklausomybės 
klausimas sparčiau išsiris ge-
rojon mūsų tautai pusėn. Ru
sijai pripažinus Lietuvos ne
priklausomybe ir Lenkams mū
sų tautos aršiausiems prie
šams traukianties iš Lietuvos 
rubežių, pašalinta dvi didžiau
si kliūti prie Lietuvos laisvės. 
Darbuotojai tvirtai tiki, kad 
•Lietuvos valdžia su visomis 
stavo įstaigomis netrukus per
sikels į Vilnių, Lietuv6s sosti
ne, kurią grobonys lenkai no
rėjo neteisingai sau pasilaiky
ti. 

Jau beveik visos Kuropon 
didžiausios valstybės pripaži
no Lietuvos nepriklausomybe 
"de facto." Rusijai Lietuvos 
valstybės pripažinus pilną ne
priklausomybę, turAs ją pa
sekti ir kitos valstybės. 

I. 
Amerikos lietuvių katalikų 

kultūrinis darbas. 

Katalikų Universitetas Lietu 
, voje. 

Kaip reikalinga ir svarbu 
inkurti Lietuvos sostinėje Vil
niuje Katalikų LTn i vers i tetą, 
berods, jau buvo nekartą mū
sų spaudoje pažymėta. Nebe
reikėtų čia aiškinti tokio uni
versiteto svarbos ir intakos Į 
Lietuvių valstybė* gyvenimą, į 
mūsų tautos santikius su kito
mis valstybėmis,. tik reikia 
skubiai imties darbo ir dėti 
pagrindus augščiausiai Lietu
vos kultūrinei įstaigai, kuri 
mūsų tautai pagamintų moks
lo, dvasios ir politikos vyrų, 

Amerikiečiai Liekiviai ypač 
turėtų šiuo svarbiu reikalu pa
sirūpinti. Jie gyvena daug ge
resnėse aplinkybės*, kaip Lie
tuviai tėvynėje, pas juos dau
giau pinigų y va, todėl jiems 
ir privalėtų tekti kad ir ne
didesnė, tai lygi dalis lė
šų ir darbo, kuriant KaUilikų 
Universitetą Lietuvoje. 

Federacijos Tarybos pus
metinis suvažiavimas ir Fede-
racijos metinis kongresas, ku
rių priedermė butų Katalikų 
Universiteto Lietuvoje reika
lais rūpintis, — jau nebetoli. 
Katalikų narbuotojų vienuo
likta konferencija atkrepia 
domę mūsų spaudos ir visuo
menės į reikalą uoliau pasidar-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
MOKSLEIVIAI IR MOKS 

LEIV£S, VISI Į SEIMĄ. 
CICERO. ILL. 

Nebetoli jau L. R. K. A, M. 
S-mo seimas. Tatgi rengkimės 
prie jo rimtai. Padarykime, 
kad šįmetinis Moksleivių s^i-v iš Cicero ir iš Chicagos. Apie 

Šv.,Ant. parapijos benas tu
rės ypatingai svarbų susirin
kimą, į kurį kvieoin visą my
lintį muziką ir dailę jaunimą 

REIKALAUJA. 

RKTKAUttOI 
Pagalbininkai 

Del generalio fabriko dar
bo, kaip truoking, šlavimo ir į 
tt. 

mas butų: skaitlingas delega
tais ir turtingas sumanymais. 

Seimo vakarai bus tokioje 
tvarkoje: 

beno svarbą ir jo gabumus liu
dija daug sykių atlikti dideli 
.darbai. 

Benas, vadovaujant p. L. 
Rugpjūčio %> priėmimas de- Krekšciunui, laiko mėnesinius 

kurti Katalikų Universitetą 
Lietuvoje. 

b) Sudaryti iš parinktų A-
merikos ir Lietuvos katalikų 
darbuotojų komisijas, kurios 
iskalno pradėtų rupinties su
radimu Katalikų Universite
tui Lietuvoje lėšų fr vedėjų. 
Amerikiečių Lietuvių komisi
ja dirbtų Amerikoje iš savo 
darbo atskaitas išduodama 
Katalikų Centrui Lietuvoje. 

c) ]steiį.' • prie •Tautos Fon
do Katalikų Universiteto Lie 
tu voje inkurimui specijalį lė
šų fondą, Iš kurio pinigai bu
tų naudojami tik universiteto 
reikalams. 

d) Katalikų * Universiteto 
Lietuvoje lėšų kampaniją pra
dėti varyti Amerikoje tuojaus 
po Federacijos l^ongreso. 

n. 
Lietuvos Mokykla. 

Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija ragina Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
mene pareikšti savo reikala
vimus, kad Lietuvos pradinė
je, vidurį nėge ir augAie.Miėse 
mokykloje butą palaikoma 
krikščioniška <b>ra ir dvasia, 
be kurių pati tautybė negali 
augti ir bujoti. Taipgi ragina 
kiek išgales leidžia remti Lier 
tuvos mokykla*, kurios pagel-
bos yra reikalingos, matera-
.įajjai, aukas tam reikalui siun
čiant per Tautos Fondą. 

* UI. 
Ateitininkų komisija. 

Mūsų augštesnius mokslus 
einančiai moksleivijai dfi/.uai 
yra reikalinga piniginė para
ma, be kurios jinai arba negali 
užbaigti savo mokslo arba 
bekovodama su gyvenimo sun-
k<Miyl)ėmis praranda lizine* pa 
jėgas ir vargais negalais pa
siekusi savo tikslo, netekusi 
sveikatos, nebepajėgia dar-
buoties savo tėvynės ir visuo
menės naudai. Lietuvių stu
dentų, vargstančių augstesnė-
se mokvklose vra nemažai A-
merikoje, 0 dar daugiau Eu-
1 ""|»cje. Knsijos augėlesniu mo
kyklų lietuvių studentų dau
guma karo metu buvo priver
sta pertraukti mokslus ir šian
dieną jie užimdami valdiškas 
vietas Lietuvoje ir kitur nera
miai žvalgosi į ateiti, neturė
dami lėšų toliau mokslus eiti. 
Lietuvos karas daug; besimo
kinančio jaunimo patraukė į 
kariuomenės eiles. Jiems vi-
šiems lietuvių visuomenė A-
merikbje ir Tėvynėje turėtų 
parūpinti tolimesniam moksjui 
lėšų. Prityrusių ir ingudusių 
darbuotojų politikos i r visuo
menės dirvoje mums ^labai 
trūksta, o jei mūsų troškimas 
turėti Katalikų Universitetą 
Vilniuje išsipildys, — tai jam 
reikės ir mokslą vyrių profeso
rių, kūnuos dabar ant pirštų 
galima suskaityti. Į Lietuvos 
ateitį rimtai žiūrint, pirmiau
sia reikia katalikiškos moks
leivijos likimą aprūpinti. Jei 
mūsų moksleivija bus soti ir 
turės gerų aplinkybių %savo 
gabumams vystyti, Lietuviš
kos,, k&talij&iškos visuomenės 
padėtis bus užtikrinta. 

(Pabaiga bus). 

j 

legatų 80. Bostone. 
Rugpj. 27 d. 9 ryte hw Mi

šios. Sesijos prasidės 10 va
landą. Vakaras Cambridge, 
.MjaHs. 

Rugp. 28 d, ta pati ivaika 
kaip ir pėtnyčioje. Vakaras 
Brighton, Mass. 

Rugp. 29 d. vakaras So. Bo
stone. 

Dabar svarbu, kad o-r. o na
riai susiųstų įnešimus ir duo
tų žinoti- kiek suvažiuos ifUtfr. 
galų. 

susirinkimus pirmą ketvergą 
kožno mėnesio. Lavinimosi va
karai būva panedėliais. utar-
.ninkais, ketvergais ir pėtny-
čioinis veltui. Todėl geriausia 
proga jaunimui priklausyti 
prie šio beno. Į šitą susirinki
mą benas tikisi sulaukti dide
lio skaitliaus naujų kandidatų. 

Susirinkimas įvyks ketvergo 
Vakare, 7:30 vai., rugp. 5 d., 
1920 111., Šv. Antano parap. 
svetainėje, Cicero, 111. 

J. Šliogeris. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

PRANEŠIMAS. 

Ar ieškai pastovaus darbo? 

Mes turime daug darbų del 
tavęs mūsų foundrey Leibe-
riams, ir pagelbininkams ge-j 
ra mokestis ateik į mūsų Em-
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalbėsime su Jumsr 

Link Beit Co. 

Visais reikalais galima 
kceipties tiesiog "Moksleivio" 
redakcijom 

nakvynės moksleiviams bus 
veltui. 

V. J Damašas. 

ROSELAND ILL. 

Liepos 27 d. Lietuvos Vyčių 
8 kp. laikė pusmetinį susi
rinkimą, kuris buvo ypač skai
tlingas, nes susirinko visi kp. 
nariai ir visi sumokėjo Cent
ro mokestis. 

Padaryta daug naujų nu
tarimų, būtent, ateinantį rude
nį įrengti bent tris vakarus. 
Viename pastatyti scenoje 
"Orleano Mergelę". Šitas vei
kalas, rodos, pirmą sykį bus 
vaidinamas Chicagoje. f 

Roselandiečiai vyčiai, kiek 
pamenu, nėra statę scenoje 
menko veikalo. Ir šiuosmet iš 
anksto .jau ruošiasi, kad a-
teinantį rudenį suvaidinti ko-
geriausius veikalus. 

Išrinko delegatą Juozą Ra
manauską į Lietuvos Vynų 
VIII seimą, Šis uolus vytis 
savo lėšomis apsiėmė važiuoti. 

Taigi garbė mums turėti 
tokius pasišventusius mūsų 
tarpe narius. Už tokį pasišven
timą išreikšta jam širdinga 
padėka. t 

Toliau išrinkta žaislų ko
misija, kurion pateko: p. J . 
Karecka, p-lė B. Pestininkai-
tė ir p-lė O. Susnaitė. Visi yra 
darbštus nariai. Tikiu, kad a-
teityje Roselando vyčių kp. 
pralenks visas kuopas visuo
se jaunimo darbuose. 

L. Vyčių 8 k p. turi nemaža 
mergaičių, lankančių augštes-
nes mokyklas. Iš jų dvi žada 
stoti į universitetus. Viena, 
baigusi Chicagos Normai • Co-
llege, dabar mokytojauja pradi 
nėję mokykloje. 

Be to, kuopa turi keturis 
narius, lankančius muzikos 
mokyklą. Žodžiu sakant, Ro
selando jaunimas eina didelės' 
pažangos k^liu. Iš tokio jau
nimo bus naudos ir mūsų tė
vynei. Lietuvai. 

Ant galo prisiminta apie 
karininką S. Harris'ą, žuvusį 
per kareivių sukilimą Kaune. 
Nutarta prisidėti su anka pa
statymui jam paminklo. Iš iž
do paaukota 15, dol. ir na
riai nuo savęs aukojo, tik ne
teko sužinoti, kiek išviso tapo 
surinkta. 

Po susirinkimo visi žaidė 
Karvelėli ' ' ir kitus žaidimus. 

Korespondentas. 
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LIST. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Vaidybos Antrasai: 

329 West. 39 Str. 

HKIRALINGI 
Buokeeper ir Stenografistė. Turi t u ^ 
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite j MetropvUtau State 
Banko . 

2201 \V. 22nd Str. 

J. P. Petraitia^-pirmininkas. REIKALINGI LEIBEEIAI 
J. Janauskas—vice-pirmininkaa. DEL FABRIKO DARBO. 
J. W. Patckevich, nutarimų raS- j DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. tininkaa 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. AVoshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

Ji Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovaa, J*. Mareinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligonių direktoriai-:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

EZTRA! UKŽS EXTRAJ 
Ant pardavimo arba įuainynioj na
m u s 80—100—173 akeriai dirbamos 
žemos su garais budinkais. su gyvu
liais ar be gyvulių su visais javais. 
Dabar laikas pažiūrėti. Nuo Chica
gos 130 mylių Sheboygan county 
Ayis. 40 l ietuviškų še imynų. Jeigu 
nori būti bagotaa, važiuok ap&urėtt 
Gryno pelno į metus nuo $5000 iki 
$6000 dolierių. Kožną subata šį mė
nesį važiuosime ant ūkių, Jeigu kas 
ąorėtų igyti gera ukę, nepraleiskit*.-
š ios geros progos. 

Kas norite plačiau žinoti atsišau
kite pas seną ūkininką, 

P . A. MAŽEIKA. 
»*45 H. Auburn Awe. Chieago, III 
Tel. Yards 113*. 

JAUTIESI PILNAS 
Ar nesijauti kartais pilnas, sunkus, 

išpustas, nesmagus po va lgymui? Jei 
jautiesi, tai reiškia, kad tavo virš
kinimo organai neveikia, kaip reikia. 

Arba tavo virškinimas, arba iš
va lymas yra netvarkoje. Jei toki savu 

.atpvj nepataisysi tuojaus, gali sekti 
blogos pasekmės. P i lvas darosi ne
t inkąs perdirbti maistą t inkamai, a-
petitas mažėja, atsiranda žarnų užęi-
khuMiuajj ir diarrhea, nyksta energi
ja; abelnas nusi lpnėj imas ir Ilga. To 

'visko gali išvengti, jei į laiką pa
vartosi seną, išt ikimą Neuropiu Sto-
movh Bittors, reguleriame saike prieš 
valgį. J is p •!'•-'• -f s - v 
uilnu. apąąugos nuo i*-*** uiu«lum-_ 
šimo, užtikrins gerą pasilsi ir atsta-" 

Jtys energiją. Parsiduoda drugšto-
riuose arba rašyk 

J. B . BCHEUER CO. 
17 W. AusUn Ave., Chicago. 111 
xi y. ffifffT.i i 

• 39th & STEWART 

rm.v9+.r ! S ! 

VA4U»M>LOi>\ 
labai pigiai 2 lubų medinis namas 3 
pagyv. 2 po 4 kambarius, I pagyv. 
7 kambarių. Randog $465.00 į me
tus. Prekė $2800.00 inmokėti $1000. 
00, l ikusius kaip randa. P^ie 84S4 
So. 1'iiion Ave. savininkas ant 2ro 

l>eibertai Pjrie Sauison Tractor Co., 
Janesvil le, Wisc. Laivas su Bosu; ga
l ima eiti su superemtontu kasdieną 
12 P. M. $5.00 iki *S j dieną; vaiz
bininkai ir v isokie pict-iianikai; m a -
šinistaif karpendoHai; muolderiai; 
geri cutfceriai; it grinuerlaj; found-
rės Kompanija duoda kambarį ir 
Burdą. Siunčia kas dieną iš "VViscon-
sin j Miehigan Miškus;- teamsteriaf 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui . 

Kambaris ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo mieste; ant ūkės; %S i 
mėnesiui. K. ir V. Kasyklose, zinc; 
anglių ir copperio. Svet imžemlus v*-' 
žame į VVestus dykai kas dieną. 

MAMONJJ AGKNCY. 
557 W. MadLsuu.Ku*. 2nd TUimr 
Telefonas Main 5074, 

Paieškau švogerio, Matušo Stasiūnai-
eio apie 4 metai iš iaetuvos . Girdė
jau esąs Chicago j . Jis pats arba kas 
žino jojo adresą malonėkite atsiliepti. 

K \/JMIfctt.\f* M A N h i s , 
144» E. Kcyuuld KUr. 

Spruig/it Id. Ui. 

ANT PARDAVIMO 
P A R 8 I U I O D A 

naujas garad^žius 50x130 pėdų labai 
geroj vietoj. Atsišaukite tuojaus-' 
SS 15 Auburn Ave. • 

l< l« luua- \ a n l > 11^8 

::.-.:. r.-j, . u k o ir s toras 47 gai-vė; a i i l -
n ta i e f loot« y r a 2 rendos, lisai Lšei-
na 15 d. Septeipbėrio, Ge/ia vieta kie
kvienam bizniui. 

Atsišaukite * 
k. MIKINGEH, 

lhau W- 47 M r. 

, P A R K I D I O D A 
N a m a s ir lotas — 3758 Waliace str 
Bizniui geras kampas. 

Kreipkitės 
\'i\% W. 55th Chliago. ilj 
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MOTINOS! \ 

3 
i i 
| 

! miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro-
f ga ir gera a lga! 

Ar norite kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam šio 

n 

BIZNIERIAI G A R S I N K I T Ę S 
" D R A U G E . " 

Ąr nori kad jos tdrėti švarų darbą ir geras darbo 
sąlygas! ; % 

„Jeigu, taipj ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
f ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs.' Darbajs randasi 

^rie ^operos, geriausias koki jauna mergaite norėtu tu
rėt. »SubaJbomis iki p ie t Pamatykite Miss Murpky. 

R&ni McNally & Co. f 
536 So. Clark St. Chicago. t i 

2-rob Lubos 
iiflIlIiilllIfflIlIlIlIttflIllIlflllIlIMlIlIlIlIlIflIlIUItlirilllllItlfllIlIilflIJlItlIIIflIilIIliflIlIlfl 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, rugpjūtis , 5, 
fiv. P . Marija Snieginė. 

Penktadienis rugpj- 6 d,. 
Viešpaties atsimainymas. 

P L Ė Š I K A I ATĖMĖ PINIGUS 
IR AUTOMOBILIŲ. 

MAŽAI PADIDĖJO MOKĖS 
ČIAI GATVEKARIŲ KOM 

PĄNIJAI . 

Personalės nuosavybės yra 
$41,869,178. 

- Asesorių taryba paskelbo, 
kad gatvekarių kompanija 

Chieagoj turi personalas nuo
savybes $41,8(59,178 vertas. 
Ton snmon nei skaitoma s i neir
tas kapitalas. 

Kompanijos nuosavybes ver
te mažai padidėjusi. Nes už 
tas nuosavybes jai prisieis šį
met mokesčių mokėti t ik $2,-
f>83 daugiau kaip perniai. 

CICERO R E I K A L A U J A RE 
VIZIJOS MOKESČIAMS. 

Piliečiai nenori turėt i deficito. 

• • Ciceroje, šalimais Cliioagps, 
mokyklų apskrity? pereitais 
metais turėjo daugiau 100 tū
kstančių dol. deficito. Rupran-
tama, tasai deficitas sugulė 
ant. pačių piliečių. 

Kad ateityje kas lokio 
bebūtų , miesto piliečiai mo
kesčių revizijos tarybai pada
vė peticiją. Pareikalauta pa
t ikrinti , ar at i t inkamai ten 
mokesty s Trinkamos. 

Peticijoje pareiškiamas štai 
koksai faktas : 

Oak Park vra mažesnis už 
Cicero. Oak Park užima pus-
penktos ketvirtaines mylios 
plota. Turi 40,000 gyventojų. 
Nuosavybių vertė apkainuoja-
ma $15,887,000. 

Kad tuo tarpu Cicero uži
ma 6 ketvirtaines mylias te
ritorijos. Turi 4;\000 gyven
tojų. CJi nuosavybių vertė ap-
kainuota $10,451,000. 

Be to, Ciceroje yra keletas 
drclelių dirbtuvių. Jos dang 
kg reiškia. Tik jų vienų vertė 
pažymėtina. 

Buvo du; i r abudu dideliu 
juoduku. 

• » • . i ,L,', % j i V y ^ g r c Į * JLfca 

K e t v i r t a i n i ^ rūgp, 1920 

IŠ BRI&RTON PARKO 
~4 

Ana rvtmeti TI. F . Finkel-
stein, 1300 So. Fnlon a ve., ir 
J . Singer, apsidraudimo agen
tas, pasirengė kur tai važiuoti 
nuosavu automobiliu. Nuėjusiu 
šalimais gatvės iš pašiūrės iš 
t raukė automobiliu. Tik štai-

t, 

ga šalimais jų pasisuko du di
deliu nigerin su revolverinis. 

Finkelsteinui ii' Singoriui 
liepta pakelti rankas. Nuox jų 
at imta vienas brangus žiedas, 
brangiųtina špilka ir keli šim
tai dol pinigais. Išviso su pi
nigais pasidarė $,°>,fi85. 

Po šitos operacijos abiem 
liepta nusisukti veidais i sie
ną. Juodu plėšiku užsuko au
tomobilių, sulipo ir nuvažiavo. 

Tuojaus pranešta policijai. 
Tokių atsitikimų mieste 

daugybė. Xei policija, nei kit
kas negali išnaikinti tų pikta
darių. 

Kasdien mieste pavagiama 
po keliolika automobilių. Did
žiuma automobilių nežinia kur 
pragaišta. * 

CHICAGOJE PABRANGĘS 
APSIDRAUDIMAS. 

Vasaros metu, šventadienio 
sulaukę visi žmonėm iš miesto 
važiuoja j pa rkus , miškus, kad 
pakvėpuoti tyru oru ir pasi 
džiaugti gamtos 

rtaulietiė, J*. Gubliauskienė, fe. 
Šimkus, Z. Leikauslęas, B. Ne-
nartonis, J . Petra i t is , T. Vi r-
bickas i r A. Žilienė 50c. 

Viso labo surinkta 53 dol. 
Užbaigus rinkliavą vėl pra

sidėjo žaidimai : ristynės sto
riausių vyi*ų, lenktynės suau
gusių ir vaikų. Kuris pirmiau
sia atbėgo j ' paženklintą vie-

Perdaug čia įvyksta visokių 
piktų darbų. 

Cliicagoje apsidraudimas 
kompanijose taip pabrangęs, 
kad kuone dvigubai sulvginus 
su kitais tmiestais. Nelengva 
čia šiandie pačiam žmogui ap
sidrausti, arba apdrausti savo 
daiktus, krautuves ?r prekes. 
Už apdraudimą reikalaujama 
augštų premijų. 

Kame priežastis? 
Visiems ji aiški. Cliicagoje 

priviso tiek daug piktadarių, 
kad tarytum, jie čia butų su
plaukę iš viso margo pasaulio. 
Kasdien užpuldinėjimai, plė
šimai, galvažudystės, vagy.— 
tės ir visokie kiti pikti dar
bai. 

PALIUOSUOTAS VINCI. 

IŠIMTA I š U P Ė S ŽMOGAUS 
LAVONAS. 

^Nežinomo žmogaus lavonas 
atrastas šiaurinėje Cliicagos 
upės šakoje. Paimtas į Curs-
kio lavonine, 2839 Belmont 
ave., Yra 6 pėdų T r 7 colių.. 
Atrodo buvęs paprastas darbi
ninkas, 45 metų amžiaus. 

PALIUOSUOTI RADI 
KALAI. 

Iš kalėjimo po $20,000 pa
ranka pal'mosuotas James Vi-
nci, kurs keliolikai metų ka
lėjimu bitvo nubaustas už pri
sidėjimą prie nužudymo "Maa-
rice Enrigbt . 

Kiti t rys intariami žmogžu
džiai pragaišus liudininkams 
paliuosuoti iš kalėjimo praeitą 
savaite. 

N A U J A S B I L I U S A I R I J A I 
MALŠINTI. 

Andai teismo nubausti 20 
radikalų paliuosuoti po paran
ka. Nes jų advokatai darbuo
jasi atnaujinti bylą. Cli jei 
tas nebus galima padaryt i , bus 
paduotos apeliacijos. 

Parlamente paskai tytas ir pa 
duotas spaudon. 

APIPLĖŠĖ AUTOMOBILIŲ 
AGENTŪRĄ. 

Vienas jaunas vyrukas, kurs 
pasisakė esąs John Smitb, už
ėjo automobilių agentūros ofi-
san, 2333' So. Micbigan ave. 

Londonas, rugpj . 4. — Ang
lijos vyriausybė padavė parla
mentui naują bilių Airijos 
klausime. Šiuo kar tu tas Vi
lius atkreiptas prieš siaučian
čią betvarkę Airijoje. To bi-
liaus autorius vra vvriausias 
sekretorius Airijoje. J i s nema
to kitokios priemones numal
šinti Airiją, kaip tik ją sus
pausti geležine ranka. 

Naujas bilius par lamente 

z moja pavieniai, šeimynos, 
draugijos bei organizacijų 
kuopos, kurios s a . . ' išvažiavi
mus vadina piknikais. 

Tokį išvažiavime, arba pik
niką, liepos 25 d. buvo įren
gus ir Cbicagos Lietuvių "Ry
mo Katal ikų Labdaringosios 
Sąjungos S kuopa Marqnette 
parke, prie kurio randasi mū
sų -organizacijos žemė (10 ake-
rių) , ant kurios bus pas ta ty tas 
našlaičiams namas. 

Apie 2-rą valandą po pietų 
kuopos nariai ir narės su savo 
draugais bei dratigėmis pra
dėjo rinktis nu^kirton vie-' 
ton: vieni ėjo pėsti, kiti važia
vo automobiliais i r ta ip susirin 
kę į vieną didelį bu r Į pradėjo 
žaisti visokius lietuviškus žai
dimus, dainuoti l ietuviškas 
dainas. 
Apart kuopos* narių ir drau

gų, buvo atsilankęs svečias 
vienas iš žymiausių Lietuvių 
darbuotojų gerb. kun. prof. 
P. Bučys, kuris daugiausia 
su visais šnekėjo apio našlai
čius ir reikalą jiems nuosavo 
prieglaudos namo. Tr ta ip vi
siems besikalbant prisiart ino 
pavakarys. 

Tada gabios umsų šeiminin
kės ant žalios pievelės paren
gė " s t a l ą " , užtiesdamos bal
tomis staltiesėmis^ ir visą nu
dėjo visokiais valgiais, ta ip 
kad ir puikiausiame Cbicagos 
viešbtttyj vargiai to visko bū
tum galėjęs gauti . 

Kadangi tą pačią dieną ir 
tame pačiame parke buvo iš
važiavimas Cicero fiv. Anta
no parapijos mokyklos vaikų, 
tai su jais buvo ir dvasios va
dai, gerb. kun. 11. Vaičiūnas 
ir kun. Vaitukai t is . T a t gerb. 
kun. TT. Vaičiūnas tapo pakvie
stas ant vakarienės, o^ kun. 
Vaitukaitis pasiliko pr ie vai-
l.ucių. 

Taipgi netoliesia buvo šei
ni ininis išvažiavimas ir fiv. 
Kryžiaus parapijos Moterų 
Sąjungos 21 k p., su kuriomis 
dalyvavo ir gerb. kun. Pakal
nis. Tai ir jis buvo pakviestas 
ant vakarienės. Susirinkus a-
pie " s t a l ą " kp. ra i t in inkas , 
J . Petrai t is paprašė gerb. kun. 
P. Bučio atkalbėti maldą ir po 
jos pradėta užkandžiauti bei 
linksmai šnekučiuotis. 

Baigiant vakarienę kun. P. 
Bučys pasakė tam pri taikintą 
prakalbą. J a m pabaigus* dar 
kalbėjo kun. H. Vaičiūnas ir 
Pakalnis , nupiešdami Labd. 
Sąj. nuopelnus ir pagirdami 
cS-tą kp. už surengimą tokio 
gražaus išvažiavimo. P o va-

V« ta> t a * £ a v o <***$ saldainių. 
Tr ta ip tęsės iki sutemos. J r 

ONIG 
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Po vaisini neužmir&k, kad geriau
siąjį raistas tavo skilviui yra E A T O -
KIC. PrašaUna visus. nesmagumu* 
BuvlrSklnimo, o taa ret&ma, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodam* 
pa* rtaoa aptlakorina 

^ 

t ik p radedant temti visi link
smi ir su gerais įspūdžiai p ra 
dėjo t raukt i į namus. 

Tai-gi visi atsilankiusieji 
netiktai patys linksmai pralei
do laiką, bet ir našlaičius su
šelpė savo gausiomis aukomis. 

VisiemS dalyvavusiems i r 
aukotojams širdingai ačių. 
Širdingai ačių ir šeiminin
kėms, kurios tiek daug darbo 
ir pasišventimo padėjo suren-
gdamos tokią skanią vakarie
nę. 

B. Nenartonis. 

PRANEŠIMAI. 
fiiuomi pranešu, kad L. V. 

Cbicagos Apskričio susirinki
mas įvyks subatoj, rugpj . 7 
d., š. m., McKinley parko 
svet. (39-tps ir Western Ave.) 
7:00 vai. vakare. 

Visų kuopų valdybos prašo
mos atvežti skaitlių narių, da
lyvavusių šeimininiame, pa
gerbti kun. prof. J . Meškaus
ką, vakarėlyje. 

Kuopų atstovai prašomi lai
ku suvažiuoti, nes t a m e prieš-
seiminiame susirinkime reikės 
apkalbėti daug naujų dalykų. 

Apskr. Valdyba. 

L. L. P. STOČIŲ VALDYBŲ 
DOMEI. 

fiiandie vakare, t. y. rugpj . 
5 d., 7:30 valandą, Sv Ju rg io 
parapi jos svetainėn yra šau
kiamas dideliai svarbus Lietu
vos Laisvės Paskolos Ohiea 
gos Apskr ičio susirinkimas, 
kuriame bus kalbama svarbas 
reikalai. Visu stočių valdv-

a w m 

bos, a rba įgaliotirua : i r paviem 
darbuotojai paskolos srityje 
kviečiami susirinkti . 

L. L. P . Apskričio V aid. 

IŠ TOWN OF LAKE 

Sv. Cecilijos giodorių dr-jos mė
nesinis susirinkimas įvyks pėlny-
čioj, rugpjūčio 6 d., bač. svd.. 
8:00 vai. vak. Kviečiame giudorius 
skaitlingai susirinkti, uos turime 
aptarti svarbių reikalų, ypač 10 
metų sukaktuvių vakarei], kuris 
bus rugsėjo 26 d., Sehool Hali 
svet. Reikia jau reugties, nes ne-
U'!Pgo ateis tą dienelė. 

Valdyba. 

B»MIWWIiniUWIIINlltiHllBlllllll1llinUllllllKIHIIIIflM» 

Dr. A. La Yuška 
1900 S. Halsted Str. 
, 1VI (aitai 2118 
Valandos: 10 ryto Utl X vakare. 

ClyvenimuH 
3811 YV. «:tnl Str. 

Tel Prosneot 246&. 
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Extra Proga Biznieriams! j 

' DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nnm. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovi;, moterų ir vy
ru Ugą. 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedaliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

• « • w•" — • • » — » »» 
Tel. Drover 704? 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DE1CTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg* 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVIŪM K 
arti 47-toe Gatvės 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas S140 So. Morgą it St. 
Kertė 32-ro St., Ohlcago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki I po pietų, nuo < iki 8 valau 
da vakare. 

Nedėlfomls, nuo 0 Iki 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 

Pars iduoda " D r a u g o " mūrinis namas . Stovi gero
je vietoje a n t kampo So. Wpod St. i r 46th Str . a r t i 
lieuvių šv . Kryžiaus bažnyčios Pr ie galo namo y r a ga-
rage, kuriuose gali t i lpt i 3 automobiliai . ' 

Norėdami gaut i informacijų, kreipki tės šiuo adresu: 

« 'DRAUGASM P U B L . CO. 

1800 W. 46th Str . 
i 

Chicago, 111. 

• • • • • 
• • • • • • 
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Dešimts Smuklėje 
Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuok i te : • 

" D R A U G A S 1 ' PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Su 

* 

* 

Chicago. 111. 
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I T / LIQUII 
EAJ*E/ QU!CKLY1 

PAPUDINE i 
^ ^ ^ PAMĖGINK 

10c-30c-60c Buteliai a r Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

A. PfTI'RATIS K. FABIJONAS* 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

ItEAL EaTATlU-INSlRANCE 
European American Bureau 

Siunčiu PinigtLs. Parduoda 
ijki\okttwH*n 

NOTAKIJl S\K 
809 W. Mik Str. Chicago. III. 

Tolephune Iknihnard 611 

GERBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS. 

K Šiuomi pranežu virs minėtiems 
kad aš perkėliau savo tei«iu ofisą 
nuo No. 4542 So. Wood Street, į 
No. 4509 So. Ashland Avenue, 
Chicago, 111., kur, kas .vakarą nuo 
7 iki 9 ir kas šventadieni nuo 11 
iki 1 valandų, aš priimsiu ir atlik-

karienės prisiminta, a r nebūtų | siu visokius teismiškus reikalus. 
^era t a rp susirinkusių pada
ryti- rinkliavą našlaičių nau
dai ; sumanymui visi pr i tarė 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir 0/v«nlmo v\*t% 

tSSS So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

NedėlioinU nuo 10 iki 2. 
Tel «fMUM Tardą SS44 

Z, 

Resid. 11210 Independence Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
gydytojas tr chirurgas 

Speeljallsta* Moterlikn, Vyriško 
Vaiku Ir Tisų chronišku liga 

VALANDAS: 10—11 ryto 1—S P*. 
plotu ?—O vak. HedėUomla 10—11 ė 
Ofisas: SS54 So. Halsted St., Chteaci 

Telefonas Drover MOS 

U. S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY, inc. 
* > 

Važinėjimas iš NEW YORK t iesiog j 

BREMEN ir 

. 

Kambarėl iuose ir Treč ia Klesa 

Kreipkitės 

B 
» • « • • • " • • • • • • 
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Užsiprenumeruok "Vytį" 
v 

> 

Dr. J . J . Bielskis, gr įždamas iš Lietuvos, parvedė 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " -Vyč io" 
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias i l iustracijas laikraščio skiltysna. Daba r Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu k a s ki ta y r a t a ip iškalbinga, kaip il iustracijos. 
Nė gabiausia pa rašy tas s t raipsnis , nė tur iningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip i l iustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nor i pasigrožėt i jąja — užsisakyk 
" V y t į . " Prenumera tos ka ina : Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 

• 

i . > 

Pasirinkęs automobilių, a-
gentui Balch padavė $50. A- 'paska i ty tas ir paduotas spau-
gentas atsidarė geležinę šėpą! stuvėn 
padėti pinigus. Tuomet taria-

/ mašis Smitli staiga išsitrau-
Turinys nežinomas. Daily 

Chronicle politikinis korės-
kė [revolverį, * agentui liepė i pondentas rašo, kad Airijoje 
pagelti rankas, iš šėpos pasiė
mė'$1,315 ir pabėgo. 

r i k t ada r i s pasiėmė ir savo 
$50, kuriuos buvo davęs kaipo 
rankjiiiiigius. 

bus panaikinti civiliai teismai 
Anų vietą užims karės teismai. 

Su tuo biliu arba projektu 
čia t ikimasi Airiją numalšin
ti ir padaryt i paklusna. 

i r aukojo: 
P o 5 dol.: kun. P . Bučys, 

kuu. H. Vaičiūnas, kun. Pa
kalnis. F . Stasiulis 3 dol. 

f\> 2 dol.: P . Šerpetis, O. 
Ribikauskienė, C. Marozienė, 
R. Andrei kinas. J . Gajauskas 
1.50. 

Po 1 dol.: J . Vaiskia, F . 
Visgirdas, V. Lindžius, F . Ju -
nokas, B. Venckevičienė, J . 
Podžhivelis, P.Kvietkus, R.Ne-
nartonis, J . Rupšis, F . Peža, 
A. Zadrauskas, J . Gajauskas, 
B. Sandarienė, J . - Jeruševi-
čius, O. Prasčevičienė, J . Kaz
lauskienė, A. Jakubauskai tė , P 

Šis ofisas ir mano pastangos 'bus 
pašvęsti vedimui visokių dūdų vi
suose teismuose ir exzaminavime 
ir parengime visokių legališku do
kumentų ir abstraktų. 

Su padėkavone mano rėmėjams. 

Advokatas, J . P . W A I T C H E S 

FIRE SALE 

• 

Išpardavimas prasidės 2. Rugsėjo 
(Augusi) 9 vsl. ryto ir trauksis iki 
7 Rugsėjo 1920 m. 

Me* parduosime žemiaus prekes, 
parlor sets, karpetus, lovas pečius, 
komodas, stalus, krėslus, pi/janus, 
plunksnas, kaldras, indus, maliavas, 
kuknmius dalykus ir kitus visokius 
dalykus prie gyvenimo ttnkančhis, 
galėsite pasirinkti. 

Ateikite visi, ne nepraleiskite tos 
progos ir pasinaudokite iŠ tų negir
dėtų pigumų. H 

ANTON KOSMOWSKI, 
1741 W. 47th 8tr.<: 

*tmk 

DIDlIMISU Į lETUVlSM KRAUTUVE CHICA60JE 

:^y;:^. 2? 

;PBARL OUBBN KONCBKTtNA 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DEOVEB 7309 
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