
f

METALVOL. V. No. 184

SEGuND EDITiOH

LITHUANIAN DAILY FR1END
«), antbertaed by the Art of Cctober «. IMI, on tUe M Port Offlce of Chlcneo, IU. By the oraer of the Fraddent. A. S. Bnrle»on. PostmnrtCT Gcocml.

CHICAGO JLL1N01S, KETVIRTADIENIS, RUGPJŪTIS (AUGUST) 5 D., 1920 M. 
£KTERE3> AS SBCOND-CLASS matter MAKC11 SI, !>!•, AT CHICAGO UXINOI1> t’NDEK T11E ACT OF MAIICH 3. 18*>.

ANTROJI LAIDA
■■

ar savo j e Pakilusi Pasiaubal
• _----------------------------------------------- — .. --------------------------------------------------------------------- ' RUSIJOJE SIAUČIA BAISI. vės. Išleidžiami vientik ofi-

Ti

I

Bolševikai Sutiko Apleisti 
Vilnių

BAISENYBES DEDASI VAR&AVOJE.
LONDONAS, rugp. 5. — Bevieliu telegrafu iš Berlyno 

depešitojama. kad Varšuvoje pakilusi nepaprasta pasiauta. 
Viai turtingesnieji gyventojai galvatrūkčiais apleidžia mies
tų* .

Depešoje pareiškiama, kad iš rytų šono lailševikai < yra 60 
mylių nno Varšuvos. Nuo Lvovo jie yra už 40 mylių rytuose.

PASIUSIĄ KARIUOMENĘ LENKIJON.
LONDONAS, rugp. 5. — Pasklydo gandas, kad talkinin

kai įlenkijon pasiusiu (i divizijas kariuomenės.

LENKAI DELEGATAI KELIAUSIĄ MINSKAN.
VARŠAVA, rugp. 5. — Lenkų vyriaasvbė vakar atsakė 

liolševikams. Pranešė, jog sutinkanti pasiųsti ir pasiųsianti 
tuojaus delegatus Minskan.

I^enkų jui>pn*ndima» įvyko po. višoe dienos posėdžiu 
su talkininkų misijom.

Kaip šiandie lenkų delegatai iškeliauja Minskan.

t

GRŪMOJA KARE BOLŠEVIKINEI RUSIJAI.
IjONDONAS, rugp* 5. — Anot laikraščio H ėraiti, Angli

jos ministeris pirmininkas LloVd George atvykusiam čia bol
ševikų delegatui Krnssinni indavė ultimatumų.

Lloyd George pareiškė, kad bolševikų armijos Lenkijoje 
tuojaus pertrauktų savo žygiavimus pirm {unlnrant nnuisti- 
eijų. Kitaip AnglijA paskelbsianti karę Rusijai.

BOLŠEVIKAI SUTIKO APLEISTI VILNIŲ.

COPKNIlAGEN. rugp. ’>. — Hnlig gautų čia žinių iš pri
vatinių versmių, bolševikai sutikę Vilnių pilnai pavesti lietu
viams. Bolševikai sutikę apleisti Vilnių su sųlyga, kad lietu
viai pristatys jiems reikalingos geležinkelinės medžiagos eva
kuoti miestų. v

VISI STEBISI BOLŠEVIKŲ 
PASIILGIMU.

VOKIETIJA BU08I

Paskytiniai amerikonai pasi- 
rengų apleisti Variavę.

i£ nesikivirėyti su

Raitarija pažangiuoju

Sulig apturėtų žinių, spėri - 
jaliai rusų raitarijos korpu
sai briaujasi išilgai rytinės 
Prasijos rubežių.

Praeitų antradienį ta raita- 
rii® buvo pasiekusi vietovę už 

euzų militariniai ekspertai 30 m) lių nuo Mlawa. Nuo 
”*rLr»oje tvirtina, jog už po- Mlawa į Varšavų bus apie 30 
ros dienų lenkai bus priversti mylių. Pt r M lavą eina viena* 
evakuoti savo sostinę. Lenkų 'tinis tiesioginis geležinkelis, 
—:------1.* ----------- tnrė#( jungiantis Varšavų su Danai-

gu*
Pasakojama, jog tie rusų 

rni turi ins kornusai norėję *■ • • • • 
M lava nori atkirsti Varšavų 
nuo Danzigu ir tuojaus įsi- 
hriauti Poiueranijon.

Faksjiertai praneša, jog len
kų spėkos sudemuralizuotos 
visam šiauriniam ir oentrali- 
niain frontuose. Tad vienur ir 
kitur lenkai betvarkėje atsi
meta.

Lenkų vadai netekę vilties 
kur nors susilaikyti ir atsi
sukti prieš bolševikus.

Nieko nebus ju armirtidja.

1/onkų armisticijimai delo 
galai iš bolševikų fronto >a- 
grjžo čia praeitų antradienį 
vakare.

, 5"gryŽHf, tn'r',ncr^

SULAUŽYTA PASKUTINĘ 
AP8IGINIMO LINIJA.

Bolševikų raitarija eina pir
myn.

Paryžius, rugp. 5. — Preo-

v-

vyriausybė, manoma, 
persikelti Krakovan.

Prancūzų ir anglų militari- 
hių misijų- nr,r;a. vakar teta 
ina’avo iš Varšuvos, jog len
kų armija unfgn* ium*s Bng<» 
atsimeta atgal, i -»kui save ji 
neaus|tėja sunaikinti nei tiltų, 
taip priešininkas neatlaidžiai 
briaujaai.

Būgas — tai paskutinė len
kų linija apginti Varšavų. 
Tad ir šita linija jau sudribo

I

RUGPJŪČIO 5, 1920.

Chirago nt prirniierfiaik. — 
Šiandie lietui; rytoj gražus oriu; 
maža atmaina temperatūroje.

Temperatūra vak*r augačuiusin 
77 1.; žemiausia — U L

Saulė teka 5.48, leidžiasi 84M.

Varšava, rugp. g. — Bolše
vikų pasielgimu stebisi lenkų 
vyriausybė. Bet dar daugiau 
nustebinti prancūzų ir anglų 

I diplomatai, kuomet bolševikai 
ati'./Joja anrtistieijų. 

I Rimtesnieji politikui p.iuri 
tame kalte pačios lenkų vy
riausybės, katra be nuodugne
snio apsvarstymo pasiųlė bol
ševikams ne tik armistirija, 
M ir taikų.

Tuo pasiųlymn bol&vikai 
remdamiesi šiandie ir naudoja
si progn. Priblokštus lenkus 
reikia dar labjaus spausti, 
tvirtinn bolševikai.

Pasirengę iškeliauti.

Paskutiniai čia amerikonai 
valdininkai, knip tai pasiunti
nystės ir konsnliato nariai, pa
sirengę kas valanda apleisti 
lenkų sostinę.

Nes bolševikai nepertraukia 
savo briovimosi. Kasdien jie 
pasivaro vis arčiau ir arčiau 
Varšavos. •
• Išeinantieji iš čia VTcnnon. 
Poznaniun ir Danzigan trau
kiniai prisikimšę keliauninkų. 
Už traukinių bilietus kuobran- 
gi a u si a i mokama, bi tik gauti 
vietų ir kuoveikiausiai pas- 
prųsti nuo liolševiklnlo teroro. 

Nes iš bolševikų užimtų vie
tų pareina baisių žinių. Sako
ma, visur jie žudę žemvaldžius 
ir, abelnai, visus buržujus. 
Dangei vietose įsteigti sovie
tai.

Vielų tvoromis apjuosta Var
sava.

Kas kaip nori, taip daro, bet 
mi Ii tarinė lenkų vyriausybė 
nusprendusi nepadnofi lengvai 
Varšavos.

Atokiai aplink miestų pa
dirbdinta kelios eilės apkasų. 
Visur padirbdintos vielų dy
gliuotos tvoros, per kurias ne
lengva pereiti priešininkui be Radome tris rusų rai tari jos 
didelių nuostolių.

Berlynas- r|gp. 5.—Kuomet 
bolševikų 
trenksmu
Vokietija apgalvoja, kaip jai 
atsinešti į t^jvisa, kekių už

imti pozicijų.

iš vokiečiui vyriausybės 
gimosi paniški, 
visais galimai* 
vengti karės ir visuomet gra
žiuoju apsieiti fu bolševikais.

Reichstage užrubežinių rei
kalų mini«terl< von Simons 
kalbėdamas pareiškė, jog Vo
kietija neknortiet neprisidėtų 
prie tautų sąjungos, jei turėtų 
kuomet nors pakilti prieš Rn- 
sijų talkininkų reikalais.

Simona perspėjo talkininkus, 
kad jie nesiųstų savo kariuo
menės Lenkijon per Vokietiją 
prisidengdami plebiscitu. Taip 
pat perspėjo vokiečius su lml- 
ševitais apsieiti gražiuoju, i- 
dant nebūtų jokios priežasties 
paskelbti karę šaliai.

------ »■ ■
NEW YORKE ŠĮMET

LIKTA 52 EM^GRUDYgTES.

i ves. išleidžiami vientik ofi- 
cijaliai bolševikiniai laikraš- 

I Čiai. Ir dažniausia tie laikraL 
Puolus bolševikams betvarkė čiai nepardavinėjami žmo

nėms. Bet išlipinami ant sie
nų. Kiekvienas praeivis gali 

New York, rugp. 5. — Iš Ru- pasiskaityti.
sijos čia parkeliavo Chicagos “Valdžia pasiteisina netu-

• Graikijos diplomatai tvirtina, municipalis teisėjas Harry M.lrinti užtektinai poperos.“ 

Sovietų sistema neišmėginta.
Į 4

Paklaustas apie sovietų sis
temą. nr ta naudinga Rusijai, 
knfcin Įjmvo nndnrinri 
tojams teisėjas sakė:

“Vi<oj Rusijoj gyvuoja ka
rės jiadėlis. Visa šalis neturė
jusi nei vienos ramios dienos 
su revoliucijos pradžia.
“Reikia žinoti, kad 

vikai ligšiol neturėjo 
rimčiau pagalvoti npie 
trukt i vę programą. Kol ji<* ne 
turi tos programos, butų ne
teisinga peikti tą sistemą.“

Moterims laisvė.

Teisėjas Fisher pareiškia, 
jog sovietinėj Rusijoj žydams 
geriau klojusi politikiniu ir 
moraliu atžvilgiu. Bet labai 
blogai ekonominiu tr kultūri
nių. *

Sovietų sistemoje Rusijos 
moterų teisės visais žvilgsniais 
sulygintos su 
Vadinasi, jos 
pilnąją laisvę.

A psi vedimai 
niai, taip civiliai pripažinti 
vienodos vertės liolsevikų val
džios sistemoj!*. '

Bet persiskyrimas — tai nie
kur negirdėta laisvė. Vedu- 
dusiems užtenka nueiti pas tų 
l>atį valdininkų, kurs registra
vo apsivedimą, ir pasakyti, 
kad tolesniai nenori būt ve
dęs. Tuojaus l»e jokių išklansi- 
nėjiinų išbraukiamas apsive- 

’ dimo užsiregistravimas.
Tokio palaidumo nėra vi

sam civilizuotam pasaulyj. 
Karė su lenkais sujungė rusus. 

1 Teisėjas sako, jog kituoinet 
i lenkų pradėta ofensyva prieš 
Rusiją, visus rusus tiesiog su
cementavo. Rusuose pakilo to
kia vienybė, kad tas daro ne
smagumų liolsevikų valdžiai.

Nes kariais iš tos rusų vie
nybės gali pakilti kokia nau- 

| ja partija ir nusukti sprandų 
bolševikizmui.

Gen. Brasilov, anot teisė
jo Fisher, yrn nariu genera
liniu štabe. Jis paskelbė atsi
liepimų į rusus ginti “motinų 
Rusiją’’ nuo paliokų nžpuo- 
limo.

Tas gali sukelti rusuose 
daugiau patrijotizmo, kokio 
bolševikams trūksta. Ve kodėl 
bolševikai bijosi rusų vieny- 
lx'*s.

GRAIKIJA NORI KONS 
. TANTINOPOLIO.-

Atidėtas patvirtinimas taikos
* sutarties.

Konstantinopolis, rugp. 5.—

BETVARKE.

padidėtų.

#jos sndidžiausiu ■
ant VarŠavos, i kad Šitų miestų talkininkai tu- Fisher. Jis su Max Pine, LA

vi-
, kad Vokietija 

ah budais t,uri

AT-

Ir tik 6 galvažudžiai apkal
tinti.

New York, rugp. 5. — ftį* 
met čia atlikta 52 Žmogžudys* 
tės. sulig dist rikto prokuroro 
rekordų. Pasekmėje tik G gal
važudžiai apkaltinti. 'Bot nei 
vienas iš tų neapkaltintas pir
mojo laipsnio prasižengimo.

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
APDRISKĘ IR IŠALKĘ.

rėšiu pavesti Graikijai. Nes jis Šito miesto, sovietinėj Rusijoj 
jai priguli.

Orbitai labai kan’iai atsi
neša į Italiją n* Dctrlecanos sa
las, kurios priguli Graikijai ir 
kūrins karės metu užėmė 11a- 
lija.

Turkai delegatai lelegrafa- 
vo iš Paryžiaus, kad |uisira- 
švmas po taikos sutartimi ati
dėtas neapribnotam laikui. Sa
koma, tarpo talkininkų paki
lę nesusipratimai Turkijos pa
dalinimo klausimo. Gal kartais 
Turkija dar labjaus bus sus
kaidyt a.

s. VALSTIJOS LAIKOSI 
NEUTRALIAI.

Nieko nesako apie Lenkijos 
krizį.

Washington, nigp. 5. — Suv 
, Valstijos lenkų-bolsevikų ka- 
> rėje pasilaiko neutraliai. Vy- 
riausylič neskelbia savo pozi
cijos.

i Lenkų pasiuntinys Lubom 
irski nuolat kreipiasi vnlsty- 
ls'*s dapartamentan. Klausia 
paskelbti viešai savo poziciją. 
Nes tuomet lenkams luitų di
di kadi r moralė parama.

Bot vvrinnsvli!* nieko neda-• •
ro. Gnna to, kad Prancūzija 

į «n Anclijn pakselbė savo pro- 
' lenkiškas pozicija*.

išbuvo tris mėnesius. Buvo 
ten nukeliavusiu nukentėjusių 
žvdn Šelpimo raiValnl®

Teisėjas Fisher sako, kad 
jei šiandie sovietinės Rusijos 
valdžia turėtų griūti, pasek
mėje nieko daugiau neliktų, 
kaip tik baisiausioji lHvarkė. 
Tenai šiandie nėra jokios or
ganizuotos partijos, katra ga
lėtų paimti savo rankosna ša
lies valdymų.

Prieštalševikinial gaivalai 
tą labai gerai žino ir jie nors 
paslapčia mėgina susiartinti 
kompromisais.

Įvesta geležinė drausmė.

“Rusija šiandie valdoma 
komunistų partijos, kuri skai
to apie “00,000 narių’’, sako 
teisėjas Fisher. “Partija vei
kia per pildomuosius (vykina
muosius) komitetus. Šitie yra 
paremti ant geležinės draus
mės. Patys (uidami drausmė- 
je, tokių pat drausmę komite
tai palaiko ir pačiuose gvven- 
tnojuose.

“Valstiečiai, kurių yrn 85 
uitos. visų Rusijos gyventojų, 
ir kurie tamoksliai (unalfatM*- 
tai) visgi padaro didelę inta
kų j Maskvos valdžių. Vals
tiečiai su prievarta yra išgavę 
visokių sau reikalingų daiktų, 
kas nesutinka su komunistų 
teorijomis.

“Tenai nėra spaudai lais-

f

vyrų 
lon

knip

lwlše- 
laiko 
kons-

teisėmis, 
įgijusios

bnžnyti-

Bet visi jie didžiai drausmingi
• ______ __ i

Grajeva, Suvalkijoj!*, rugp. 
3, (Rašo angį. Inikr. kores
pondentas). — Šiandie mes 
perėjome rytinės Prasijos ru
bežių ir atsidūrėm Grajevon.

pulkus ir fronto linijinę ka
riuomenę.

netekusi jau vilties padaryti' Pirm pareisiant skersai lini- 
armisticijų pirm pulsiant Vai- 3°** lietuvių sargyba man pa
gavai. j stebėjo, jog rusų kareiviai —

Tuo labjaus, kad bolševikai tikrieji elgetos. Tečians aš 
lenkų delegatams pranešė nepasitikėjau tais pasakoji- 
gryžti Minskan, kur busianti mais. Nes gen. Budennv h*, 
puu'ni/m ui niicui-ijtt L tuo-j gandintai vyčiai tarčjo atra 
jaus pradėtos taikos tarybos, dyti kitaip. Juk jie yra at- 

Kaip vyriausybė, taip dele
gatai tvirtina, jog negalimas 
daiktas veikiai {Misiokti Mins- 
kų. Ir tos kelionės metu bol
ševikai gali ineiti Varšavon.

Vyriausybė tariasi su sngry- 
žusiais delegatais, tas toliaus 
pradėti. Paduodama nuomo
nių, jog delegatams neapsimo
ka keliauti Minskan. Nes bolše
vikai nenori daryti armistici- 
joa.

Taip vyriausybė dar ir ne
padariusi galutino nusprendi
mo.

I
I
I

turi prie kratinės prisisegęs 
raudonų žvaigždę. Tui ženk
las, ka<l jie priguli prie raudo
nosios liolsevikų armijos.

Turi jie tečiaus užtektinai 
ginklų ir amunicijos.

Vienas kazokas gėrėjosi tu
rįs japoniškų šautuvų. Tų šau
tuvų jis įgijęs kariaudamas 
Siberijoje. Tr tuomf jis* did
žiuojasi.

Drausmė pirm visko.

Kareiviuose drausmė tiesiog 
geležinė.

Oficierni uniformose, gra
žiai apsitaisę. Su jais nuolat 
bendrauja civilis komisarus. 
Jis skaitosi oficierų viršinin
kas ir ju prižiūri.

Kuomet kareiviai {inkilo a 
pleisti Grajevų, rekvizavo 
maistų ir kitokius daiktus. Ir 
užmokėjo už viską bolševiki
niais rubliais. Nebuvo konfis- 
kntų, n«*i prievartos.

Ziurinl į tuos nepaprastus 
‘ kareivius, atėjo mintis, ko

kiems galams jie siunčiami iš 
: vieno karas fronto kitam, ko- 
I kiais tikrinis jie karir.njn

Yrn aišku, kad juos priver- 
. Čia kurianti įvesta ir prigydy- 
ta geležinė disciplina ir irn- 

I uas. Ir jei ji/nekariaus, ne
turės ką vnlgjti. Nes namie 
siaučia Imdas. Tuo tarpu sve
timose teritorijose jie atran- 

■ dn mni«tn ir nrnrimaitinn.

i 
I

pūškavę čia iŠ Krimo per Ki-I 
jevą. Gardinu ir kitus mies- 
tus. Nesitikėjuu, kad aš juos 
atrasiu kaipo driskius, išalkti Į 
sius ir nusikamavusius.

Bet tai buvo tiesa, kas 
pasakyta.

Tikri driskiai.

Raiteliai apsitaisę ne vieno- j 
dais ratais. Retas katras turi | 
uniformą. Kaikurie įsivilkę į į 
anglų ir pačių lenkų kareivių 
uniformas. Pačių kepurių <li-; 
delia įvairumas. Visi jie purvi
ni, apdriskę. Arkliai maži ir 
tie dumblini.

Bet užtaigi bi

mnn

Chicago pabrango pieną* 
centu kvortai.

vienu

i
Pranešama, talkininkai kreipeis 
Ameriką pagelbėti Lenkijai.

Austrijoje pakilusi aocijaliatų 
priešininkų monarchūrtų revoliuci
ja.

*

I)el didesnėm uocijaliatų radika
lų nelaimi** Imlši-vikai nutiko 
nių pavesti lietuviama.

Vii

Bulgarijoj!- jateigta stipri 
garų koinunistų partija ku Mnd-
jų-mT-n 1...U«*b«a p« •« jt .

lllll-

Sulig žinių iš Variavo*. ImJ- 
Šėrikų pirmini tikslas atkirsti Len
kiją tino Ihmrign.

•
Australija! ruiniatrris pirminiu- 

kna llughra šmeižia Arkivyskupą 
Manais už to diuį pairi jot izmą.

Wushiiigl<iiie nieko dar nonų- 
tariu, kokią poziciją užimti lru- 
kų-lmiicvikų kuro klausime.

Ncw Vaiko dctnokrr’ų partijon 
konvencijoje pakėliau Imlsas už 
2.75 alų.

Paryžiuje miinuktiui talkininkų 
aniliaMtlorių Muirinkinuu> aptar
ti Tetikiim uodimo klausima

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė. mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 4 buvo tokia sulig Mcr- 
chunta Lajui and Tniat 
Anglijo* sterlingų avnrui 
Lietuvon 100 auksinų

I Lenkijos 100 markių 
Vokk-lijus 100 markių

I Prancūzijai ui 1 dol. 
ItnlijOs už 1 dol.

I Šveicarijos už 1 dol.

13

To.: 
♦3 62
2.15

.52
2.15

I fr. 50
19 l.*G0
6 fr. 00
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UCTVVIV KATAUKV MEMRASTIB

“DRAUGAS”
Kiną k»Nlli-n, iMijrrua nrd^Ukslu*. 

FRENUMEllllOS KAINA: '

CI1ICAGOJ IK UŽSIENYJE: 
«•••*•«••••••••• SS.00 

Pusei Metu .............. 4.00 
Kl'V. VALST.

Melams ................................... 94.00
Pusei .Metų ............................. S.00

Prenumerata mokus! Ukalno. Lai
kas skaitosi nuo uhdraSymo dlsnoa 
na nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti atfrea* visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. 1'įnirai geriausia sių
sti Upcrkant k rasojo ar orpreso 'Mo- 
ney Order’* arba Jdodant pinigus | 
registruotą lallką.

nujos pagellia, siuntimas pi
nigų ir melagingų kurstančių 
raštų į Lenkiją bei kitas pa
kraščių viešpatijas, užsikėsini- 
mas varu priversti jas prifi- 
imti sovietų valdžių: tuos vi
sus daigtus turi papeikti, kas 
myli laisvę.” Taip kalba Len
kas socijalistas Ignacy I)as- 
zynski. Sulyginę jo dvasių su 
tikrųjų 
dvasia
Lenkas 
juos.

l’ž visas tautas Lenkai 
kiaušiai pi tinka Lietuviams. 
L’ž visus Lenkus žemesni yra 
jų soeijalistai, bet IJetųvių 
tikrieji soeijalistai yra daug 
žemesni ir už Lenkus socija- 
listus.

socijalistų Lietuvių 
aiškiai matome, 
daug augštesnis

kad 
už

ma-

Pittsburgho Suvažiavimas.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UL

Dviejų Pasaulių 
Kova.

Lietuvių ir Lenkų 
Soeijalistai

kiti so-
huržujii
šiauria-

• X •
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Nesenai j Kiša ui i s buvo pada
lintas į keletu dešimčių viešpa- 
tij’ij. Vienos viešpatijos bnm 
taip didelės kaip jas sudariu
sios tautos, kitose viešpatijose 
buvo pavergtų tautų. Ameri
kos prezidentas W. Wilsun’as 
didžiosios karės metu sakėsi 
nurys padaryti, kad kiekviena 
tauta butų laisva savi ta vieš
patija, ir kad jos visos suda

(Tąsa).

Jiegos, gnaibančios kunigų 
dart^ parapijose.

Antras dienotvarkės punk
tas buvo apie tuos, kurie 
grinuja kunigų darjoę parapi
jose. Kun. Kuras iš Scranto- 
no buvo kviestas referuoti tų 
dalykų, liet neatvažiavo. To
dėl sutarta pirmiausiai pers
kaityti rengėjų sustatytų re
zoliucijos pjnjektų. Ji išklau
sę kunigai sutarė padalinti 
svarstymus į keturias dalis: 
a) organizuota bedienja, b) 
neu'ležninkiju, c) taip vadi- 
nairieji Biblijos Studentai ir 
c) konkursas knygų1 cn>s apie 
tu:« dalykus.

Pirmiausiai imta svarstyti, 
kaip butų geriausia kovoti su 
bedievija. Daugelis kalbėtojų, 
pasiūlydami įvairių priemonių 
dažniausiai minėjo laikraštiją. 
Kun. Cibulskis iš Dayfon, 
Oliio pusiulė įkurti savaitinį 
laikraštukų, pavestų vien ti
kėjimo dalykams tokį, kad 
jį galima butų duoti kiekvie 
nai priklausančiai pric para
pijos šeimynai.

Kiti kalbėtojai sakė, kad 
laikraštija yra priemonė kovai

rytų vieną demokratinę ben
drijų, kurioje niekas negalė

ne vien su bedievija, liet taip
gi su nezaložninkija. su Bib

gryna* klebonų jurisdikcijos 
dalykas Seimas negali ir 
nenori kišti* į parapijų val
dymo dalyku*.

Kliubų mintis tapo pagirta, 
bet nuodugnaus pieno neiš
dirbta. Taip tas sumanymas 
liko kunigų organizacijos val
dybai, kad ji jį aprūpintų.

NmĮrini tikri

Apie nezaležninkus pirmiau
siai kalba kun. A. Dcxnvs. Jis 
išranda juo* trijų rųšių. V Mi
ni yra tikri bedieviai, kurie 
supranta, kad katalikystės tie
siog negalim* sugriauti, todėl 
jie jai kenki* darydami tikė
jimo pamėgždžiojimų. Todėl 
AVestvillėje *ocijalistai dau
giausiai remdavo nezaležnin- 
kus. Antrieji uezaležninkai y- 
ra žmonės, kurių piktumas di
desnis už protų. Jie tiki į Die
vų, Kristų, prijmžįsta Bažny
čios reikalų, liet nesupranta 
skirtumo tarp tikrus kunigys
tės ir tarp apsimetimu kuni
gyste, tarp Kristaus Bažny
čios ir tarp jos pamėgždžioji- 
nm. 'šitiems supykus dėl ko 
nors ant klebono, jei tik atsi
randa d rusus apgavikas, jie jo 
klauso. Norėdami įtikti tus

tostams, kadangi ufengusi'** 
žmones antrukart krikštija. 
Kiti kalbėtojai pastebi, kad 
nezaleiuinkija jau pradeda 
nudžiūti, bet tikėjimo priešai 
dabar naudojasi naujaono prtu- 
mono dar naužsitraukusia ne
garbės. Jie neva gerbia 8v. 
Raštų, o dažniausiai pažymi 
iš jo tokius daigtua ir tokiu 
budu, kad klausiančiuose su
kiltų abejonė ar dr. Rustas 
yra Dievo įkvėpta knyga. No
ras sugriauti šv. Raštų yra 
gana gudriai paslėptas po aiš
kia kova prieš katalikystę. 
Tas vietas, kur Šv. Raštas 
aiškiai parodo, jog Dievas 
davė Šv. Petrui valdžių ant vi
sų krikščionių, Biblijos Stu
dentai gudriai nutyli, o tus 
vietas, kur uėra kalbos apie 
popelių, jie kreipia prieš po
pelių. Kun. Krušas pasako 
daug akyvų daigtų apie tai, 
kaip Biblijos Studentų erezijų 
veda saro kenksmingų, darbų.

Kun. Juozapas šleškuuskns

t--------------------------------------------
nrniu-ŠA, kad viuu Arenuuua 
Raštas jau yra vyskupo J. 
Skvirecko išverstas, bet dėl 
lėšų stokos dar neatspaustas, 
kad žadama išleisti populerį 
Naujojo {statymu pigų verti
mą, taip kad galėtų būti kiek
vienoje lietuvių šeimynoje.

Iškyla ir tampa priimtu du 
sumanymu. Pirmas: abi pir
miau išrinkti konus'jt sudėti 
vienon ir pririnku dar vienų 
asmenį, taip kad jų sudarytų 
kunigai: A. Milukas, M. Ur
bonas, Pr. Vermattskas, V. 
Slavynas, P. Lapei.3 ir Pr. 
Bučys. ’Ji rupjsis išleisti po- 
pulerių knygelių išaiškinan
čių Katalikų Bažnyčios mok
slų apio Av. Raštų. Antra te
arti arija: lėšas toms brošiurės 
lems leisti apsva'Bira komisi
ja tada, kada bus galutinai 
nustatyti santėmi • tarp dV. 
Kazimiero Draugijos Kaune 
ir tarp 8pa;-J'S Draugaus 
Amerikoje.

(Daugiau bus).

HOBESPONOENGUOS Iš LIETUVOS.
“Sandarus” š. m. birželio 

m. 16 d. nunmryje, korespon 
dencijoje iš Rucino, Wi»., |wi 
vadintoje “keistos markės** ir 
pisft-ašyta Raseinių Magdės

«*r

kirpta Mi-

Emok Gera Amalų. Ui- 
dirbk $35 Ii $75 Savaitėj

S. D. UCHAWiCZ

rųšies nezaleŽninkams jų mul vra žinių, klaidinančių višnu-

kunigaikščių” paveikslus. Gal 
būt Ramunių Magdė mano, kad 
Lietuvoj valdžia jo pamokų 
paklausė ir jrndėjo ant nese
nai išleistų Steigiamam Sei
mui paminėti naujų pašto

XP.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

MnvVU ADVOKATAI 
VAI. Vakarais 7 iki 4 
Nedaliomis 11 iki 1.

430* S. -Viliami Ave. fhk-ago, IU. 
Pbnoc Yanls IOM

...............................................’......................................
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Anglijus darbininkai klausė 
Rusijos bolševikų, kiek vra 
socijalizmo išvaizdų. Bolševi
kai atsakė, kad i-:s tik vienas 
Mocijalizmus ir ji vadina bol- 
ševikijos vardu Visi 
cijalistai esu arba 
samdyti tarnai, arba
dūšiai nepajiegiuntieji 
rinkti tarp socijalizmo ir bur- 
žujinio kapitalizmo.

Tokias pažiūras 
skelliė Brooklyno “ 
nežinia dulko pasivadinęs tuo 
vardu bolševikų 
T'.s jiažiuros įgijo 
l'iiomet jas ištarė didžiausia 
ir galingiauam socijalizmo or
ganizacija.

Jei kų hdšcvikai ištariu, tai 
tas dar nevirsta tiesa. Bet 
norint pažinti socijalizuui iš jo 
jiaties išsitarimų .negalima 
niekinti bolš<-vizmo pasakymų.

Sulig to išeina, kad Lietu
vių tikrieji socijali;:tai yra 
Brooklyno laisviniukai arbal 
liolševikai. Nors dar nė u tik
ros žinios ar Lietuvos valdžia 
nuversta, ar ne, bet Brookly
no “Laisvė” tiki, kad Kaune 
viešpatauja Ijolšcvikai. Socija- 
listni visuomet mokėjo ir mo
ku stipriai tikėti į tą kas u- 
Ik'jcįtina arba klaidingu. Tus 
nenaujiena.

Brooklyno “Laisvė” 
kad rinkimuose į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimų dalyvavo !M 
nuošimčių Lietuvos žmonių. 
Jie išrinko nebolševiku^. Tai
gi bolševikiniai sovietai Kau
ne negalėjo susidaryti žmonių 
pritarimu. 
)Miiš<*vikiiiė “Laisvė** 
ginsi, kad 
armijos pirniyneigos įsisteigė 
Lietuvos tarybų respublika. 
Tie yra 
Brooklyno “ 
Rugpjūčio 2 d.

Tui-gi Lietuviai boKevikai 
džiaugiasi, kad svetima armi
ja paliejo Lietuvos mnšrink- 
tieins bolševikams sumynioti 
Lietuvos žmonių valią ir no
rą. Žmonių tarnaujančių sve
timiems atsiranda visose tau 
tune. I>“t tokie savo tėvynės 
ardy tojai nors gėdisi savo up- 
sėjimo. Tikrieji Lietuvių soči- 
jalistai nesigėdi.

Bolševikų armija užėmė ne
lik Lietuvos dali, bet ir Len
kijos. Izuikų soeijalistai ski
riasi nu<> "Lietuviškų Brookly
no Ms-ijalistų. Ponas Jgnacy 
Da szynski sakosi nekritikuo- 
jųs Ijolševfaunu principų nei 
apsėjiiuu ir uenorys nevesti 
su jais ginčų, bei jisai ortra 
nizunja lx-nkijua jiegas, kad 
MjJgmių ją nuo ik>Iš»-» iZ'uju.

“Bolšj'vikinės revoliucijus 
platinimu* tu raud’.mo&ios

tų [lakelii karės.
Ugniniu W i įsomis savo tik

slus sumažino ir nužemino,

jau senai
• • Laisvė f ♦

y

dienraštis, 
reikšmės,

jei ne mintiję, tai kalboje. Jis
tojo už Versailles’o Tautų

Sujungę, kurioje demokratiš
kumo, laisvės ir teisybės nėra 
nei žiupsnio.

Tuointarpu pasaulije iškilo 
liulševizuias. Jis ]>at>'irodė ga
lingesnis ir didesnis negu di
dieji {tonai mintijo. Šiandien 
didieji Chicagos laikraščiai 

i rašo, kad pasaulis pasidalino 
i pusiau į bolševikus ir nebol- 
šovikus. ir kad tiedvi pasaulio 
fiusi turės stoti j kovų vieno 
su kita. Tni tau amžinoji tai
ka.

Žmonės kariauja dėl skirtu-
jmų. Chicago Daily Tribūne 
'tarp bolševikinio ir nebolševi- 
kinio jiasaulio mato šituos 
skirtumus: a) Nelxilševikinę 

i pasaulio civilizaciją pagimdė 
krikščionija. Bolševikai yra 
krikščionijos priešai ir kovoju 

įsu tikėjimu į Dievų, b) Mūsiš
kė ovilizaciju ekonomijos sry- 
tije stovėjo ant asmens nuo
savybės. Bolševizmas griauju 
asmens nuosavybę, e) Mūsiškė 
civilizacija dorus srytije stovė
jo ant šeimynos ir ant vyro 
bei moteries ištikimybės, ant

I

Todėl B hm.klyno
4 •

• 4• 4 laike

pirmieji
Laisvės

ir džinu-
bolševikų

f f

žodžiai
• • N. 179.

ar-

lyties geidulių valdymo. Bol
ševizmas panaikina šeimynų ir
paniekina lyties geidulių vai-
dymę. I’rie Lų trijų skirtumų
galėtume pridėti ketvirtų, b)

lijos Studentais ir kitais klai
kintojai neva mišias laikyda menę, kurias

datikiais.
Po daugeliu kalbų sutarta iš

rinkti komisijų, kad ji, išklau
sius kalbų apie kovų su visais

mi ilgai laiko ostijų pakylėję,
kad žmonės mintytų, buk mul
kintojas yra maldingas. Tre
čia nezaleŽninkų rųšis yra
žmonės, kurie piktumu ir

ati taisyii.
Minėtam

reikalinga yra

koiesiHindentui,
matomai, nesuprantamas via
parašas unt pašto nmrl ių.
44 Lietuva 1918 VT. 16. M Tų

ženklų didž. kunigaikščių Gedi
mino ir Vytauto paveikslus.
bot aš manau kitaip. Vaizdi
ngai simboliškų Lietuvos pri
sikėlimų, reikėjo ir simboliš
kus paveikslus padėti; gi mi

tikėjimo priešais, sustatytų re
zoliucijų apie laikraštį tinkan
tį tai kovai su jais. į komisijų 
pateko trys redaktoriai kuni
gai: A. Milukas, M. Urijūnas 
ir P. Būrys.

Pusiau antrus įvyko per
trauka pietums. Sutarta pusė 
dį atnaujinti 3.*00 jxj pietų

Pu jiertraukai kun. J. Meš
kauskas papasakojo, kaip ]Je- 
tuvoje yra organizuota kata
likystės kova su jos piiešais. 
Profesorius pataria panašiai 
organizuoti irAmcriknjc. Kun. 
Bučys pritaria kun. Meškausko 
sumanymui. Kun. A. Vilimas 
kalba apie Prancūzijos kata
likų kovų su priešais. Kunigai 
Slavynas ir Cibulskis kalba a- 
pie misijas, kaipo katalikystės 
apgynimo ir sustiprinimo 
jiriemonę.

Kun. M. Pankus vedu posė
dį. Jis trumpai suima visus 
kalbėtojų išreikštus sumany
mus ir pasiūlymus. Tie yru: 
u) reikalas kunigams susior
ganizuoti tarp savęs, h; lan
kios misijos parapijose, c) pa

šventvagystėmis taip susigadi-, 
no sąžinę ir protų, kad pakly
dime sukietėjo. | tų rųšį pri
klauso buvusios davatkos, drį

M. Urbonas stamuos šnekėti tokių žodžių,
kokių beveik nedrįsta nei be-.
dieviai.

saulinės jaunuomenės pritrau
kimas prie katalikiško veiki
mo, d) katalikiški kliubai.

Po trumpai digresijai apie
misijas, keliems kunigams iš

kad mūsiškė civilizacija tiesę
ir idealų gerbė labiau už ėdesį
ir kitus matvrijalius daigtus. 
Vienu materijalizniu gyvenęs 
bolševizmas idealiems daig- 
inms iM*pri|mžį»iu nei kukiui- 
vertės. Penktasis skirtumas y- 
ru tunu*, e) kad mus civilizu- 
cija piriuon licton »tatė žmo
gaus asmenį, o dilieji viešpati
ja turėjo tarnauti asmenų to
bulinimo tikslams. Bolševizmas 
vadina save komunizmu, nes 
jis bendriją stato pirmon vie- 
i«m, o asmenis pavergia. To
dėl apie asmens teises ir lais
vę nėra kalljos bolševizme. To
dėl Rusijos bolševikai išvaikė 
Kerenskio sušauktų Rusijos 
steigiamą jį seimų, lodei ir lie
tuviškoji Brooklyno “Laisvė” 
džiaugiami tikėdama. k*a rau
doną ja i armijai einant pirmyn 

Į Lietuvoje įsisteigė sovietų vai- 
r ;spi tiekis U1U4VO IUIIMI

reikštai rinkant atstojus į 
‘Steigiamąjį Lietuvos Sknią.

reiškus savo mintis apie jas.
tas dalykas tampa nuimtas
nuo apsvarstymo, nes jis yra

Pancdėlijc 2 rugpjūčio 1920 
m. Chicagoje teismas apkalti
no dvidešimt bolševikų. Tarp 
jų yra ir milijonierių* Lloyd 
B ros s. Jani uždėta jienki me
tai kalėjimo ir du tūkstančiu 
dolierių liausimu. Lloyd Bross 
yra vienas iš trijų asmenų, 
kuriems priklauso didžiulis 
dienraštis Tbe Chicago Daily 
Tribūne. Tame dienraštije at
spausta, kad Suvienytų Vals
tijų atstovas attorney gene- 
ral Hoyne džiaugiasi Lloyd 
Broas'o ir jo sėbrų pasmerki
mu.

.Mes visai a nesidžiaugiame. 
IJoyd Bross’as ir jo draugai 
į savo galvas ir širdis suėmė 
tas mintis ir tuos jausmus, 
kurių pilna Chicagoje, Ameri
koje ir visame pasauliJ»- To

datų privalo žinoti kiekvienas 
lietuvis .— tai yra Lietuvos
Nepri k lausomyliės paskelbi mo
.diena — tai yra žymiausioji
niusų atgimimo istorijoje da
ta.

nint Didįjį Lietuvos šeimi
ninkų Stcigiamųjį Seimų, kur

Kun. Slavynas papildo kun. 
Demio žodžius ir kalba apie 
reikalų knygutės, išdedančios 
skirtumų tarp tikro kunigu 
ir tarp komedijanto lošiančio 
kunigo rolę. Rockfordo klelx>- 
nas turi labai daug žinių apie 
nezaležninkus ir jų mulkinto
ji* kalba apie reikalų sudary
ti centrų, kuriame galima bu
tų ra/ti žigių ir dokmuentų 
apie nezaležninkus, kuomet 
tos žinios tampa reikalingus.

Kiti kalbėtojai šį-tų pride
da prie kunigų Dėsnio ir Sla- 
vvno pasakymų. Galutinai pri
pažintas yra reikalas išleisti 
tris knygutes: a) katalikų mo
kslas apie Bažnyčių, h) peza- 
ležnipkijos istorija ir c) skir
tumas tarp tikro kunigo ir 
šventvagio. Toms knygutėms 
parūpinti išrinkta komisija:
kunigai V. Slavynas. P. Ver-
nmuskas ir P. Bučys.

Biblijos Studentai

Kun. A. Skrypko kalbu apie
Biblijos Studentų veikimų
Chicagoje ir kitur. Ji* minti
ja. kad jie vra artyn ii amtbup-

-sr ii .— .. .

mintys ir tie jauninai yra prie
šinai krikščionijai, asmeninei 
nuosavybei. šeimynai. lyties 

j durai, tirsoą iškėlimui atig?
čiau ėdesio ir kitokių materi- 
jaliznio brangenybių. Visos 
tos mintys ir tie jausmai ir 
klaidingi ir kenksmingi. Bot 

i nei piniginė bausmė, nei sė
dėjimas kalėjime to viso ne
prašai)'*.

Ir laikraščiai ir mokyklų* 
(lerdaug i nulieki no tiesų, per
daug garbino klaidų. Tokiu 
buriu priviso bolševikų. Jie 
uesuti)|» viri į kalėjimus. Nors 

iFoeh’o vedama kariuomenė į. 
veiktų Trūkio kariuomenę, 

j tai bolševizmas ’ dar nebūtų 
įveiktas. Jį pasaulis įveiks 
tik indu. k-nda kitaip pradės 
apsieiti su tiesa mokyklose. 
I*ikr*šicuc*» D knygose.'

Korespondento aprašomos
pašto markės buvo išleistos 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dviejų metų sukaktuvėms pa
minėti. Tam buvo paskelbtas 
visoje Lietuvoje dailininkų 
konkursas. Dailininkai* turėjo 
pagaminti pašto/markėms pa
veikslus, kuriuose butų simbo- 
liškai išreikštas Lietuvos pa- 
siliuosnvimas iš vergijos. Ap
rašomoji 40 skatikų markė su 
“merginos paveikslu” rodo 
ne kų kitų, kaip tiktai Lietu
vų, sutraukusių vergijos pan
čius. Atydžiau prisižiūrėjus, 
ant merginos rankų matosi 
nutrauktieji retežiai.

Antroji aprašomoji markė, 
kur yra “paveikslas kasžin ko
kio stabo, duodančio kryžių 
bučiuoti klupojunėiam ver
gui,” kaip rašo “Sandaros”

ll
nuo priešų gynė — Lietuvos
«• • ■ • •• a •• •didžiųjų kunigaikščių Gedimi

no ir Vytauto-

Kaunas, 1920 m. VII, 3d.
Lietuvos paštininkas.

SUNKI PADĖTIS.SUNKI PADĖTIS. j

korespondentas, — vaizdiną 
kasžin kokį stabų”, lietne '44

Lietuvę, duodančių į rankas
atsiklaupusiam prieš jų Lietu
viui ne kryžių, M kardų. Tas
reiškia, kad prisikėlusi Lietu
va paduodama savo sūnui kar
dų laimina jį į kovų su vi
sais tais, kurie norėtų jos lai
mę, gerovę, laisvę ir gyvastį 
atimti.

Taigi tautiniumr annUahe* 
tams nederėtų į laikraščins 
korespondencijų rašyti, ’’pa- 
tingai apie tuos dalykus, ku* 
rie jiems, matomai, visai sve
timi y m, ir apie kuriuos 
nieko neišmano.

I)e| cenzoriaus užrašo 
luiško “Vive la Deus et 
lonia” tai turėčiau tiktai
sakyti, kad- tasai pranciuiš 
kai lotinišku žargonu užrašas 
negalėjo būti nei Lietuvos paš
te, nei Lietuvos <-enzoriaus pu 
rašytas.

Raseinių Magri* mokina 
Lietuvos v.ddžię, kad ji nedė 
tų anl markių “žydiškų )>a- 
veiktdn bei Ronioa fiatentų,”

unt 
Po
pa

mos Valstybės pamatus — rei
kėjo padėti paveikslus tų did
vyrių. kurie p*r visų savo am
žių tų valstybę kūrė, jų. stip
rino ir savo geležine ranka

sai deda tvirtus Nepriklauso

Sylai (Vadoklių vaiščiaua, 
Panevėžio apskričio). Čion į- 
sikuria Ūkininkų Sąjungos 
skyrius. Gegužio 13 d., šių luo
tų, mano įkalbinami Avių pa
rapijos ūkininkui nutarė ati
dengti Ūkininkų Sujungęs sky
rių. Išrinkome slaptu balsavi
mu valdylųp į kurių pateko: 
1) Baltrus .Smetona, 2) 'Mo
tiejus Bu jukas, 3) Jonas Bu- 
jokas, 4) Juozas .Smetona, 5) 
Andrius Tamošiaus Žalagėmia, 
7) revizijos komisija: Andrius
Vinco Autogenas, Jq hmw Ju
zėnas ir Motiejus Kartanas,

Ūkininkę organiza.-i’n yra
ekonominė,todėl ir skyrius tari
ekonomi ų ukslų Pirm; iusia
manoma supirkinėti ūkio pro
dūktus, .*!♦•. «j. kad tokia buriu
apsigynus nuo pirklių išnau
dojimo, antra, kad niūrų pro
duktai butų išmainomi aut 
mums reikalingi} prekių, ge
resnėmis sąlygomis kaip iki 
šiol ka<i buvo. Pavyzdžiui, pas 
mua. ftyluose, javų padus kai
nuoju 29 auksinų, geležies sva
rus •» auksinai, vinių svaras 
7 auksinai. Pirm karu Imvo: 
javų pūdas 2 auksinai, arba ru 
siškas rublius, vinių ar gele
žies svarus 14 skatikų, n H ui 
rusiškos 7 kapeikos, tai reiš
kia, kad javų pūdas reikia 
dalia r išmainyti ant 3 svarų 
vinių, arba 42 skatikų.

K u daugi pas mus visokios 
rekvizicijos sunaikino netik 
tuos kalhauniosin* {Midus. irt 
ir gyvulius, tei idiimi laukai 
paliko liesus, neįtręšti, nrs nė
ra trąšų, o minei alų trąšų

o tiktai dėtų “istorikų. rašti-įgauti negalimu. Knd ir par
niūkę >r didvyrių garbingų I gabena ii 6vrdij-w, ar kitur,

ADVOKATAS

29 South La Baile Street

TeL

- AKUŠERIUI
A. SHUSHO

DR. C. KASPUTIS DANTISTAS 
MII s. HaJatad Mr.

VALJLNDOH: *—1J A. M. 
t—«: T—« F. M.
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tai jų purias kainuoja apie 50 
auksinų. Tui-g* umms nepri
einamos. Todėl ant inueų lan
kų pradėjo žaliuoti vietoj ja- 

i Pabaiga ant S pusi.)
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KORESPONDENCIJOJ Iš
leeuvos

(Pabaiga nno 2 pusL) 

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

Ūkio inveutorius arb-’ karo 
sunaikintas ar sune&iotas, nu
sidėvėjęs reikalauja taisymo, 
o čia toks brangumas, kad vie
ni tekiniai ant medinių ašių 
kainuoja 100 auka., o gyvena
mų triobų pastatymas kainuo
ja 12000 auksinų. Taigi reika
linga, kad , pūdas butų išmai
nomas brangiau negu ant 3 
svarų .vinių arba 42 skatikų. 
Čia ir reikalinga ukiniakų or- 
ganiracij«, kad apajgy r.us nuo 
ekonominės vergijos. Tokie 
dalykai kiekvienam sodiečiui 
stovi prieš akis ir jisai mato, 
kad tokioje padėtyje netoli 
grabas.

Todėl ei gabesnieji sod iečiai 
organizuojasi, mušto, galvų 
laužo, kaip iŠ to dalyko išeiti, 
o tamsesnieji siekia .tiesiog 
pnu uimicinjub. l'kiiur.kui sa-I 
ko, kad ir musų laikinoji val
džia neišmintingai daru, pasi
elgdama su ūkininkais lygiai 
su arkliu, kuriam darbo per- 
daug duoda, o ėsti nei Įdek. 
Iš ūkininkų visokioms rekvi
zicijoms (arklių, kiaulių, gy
vulių, javų, sviesto, vilnų, kai
lių) paskutines sultis ištrau
kia, ir dar neužmoka, o iš ki 
tų valstybių, Ėstom jos Lat
vijos, Ukrainos, Lenkijos, Ru
sijos, pirkliai ir visokie dyka
duoniai išguiti rainiai sau ge- 
šeftų varo ir- niekam niekur 
nei grašio. Dar valdžia ant 
musų ūkininkų produktų aidė
jo muitų, kad mes negalėtu
mėm pelningiau parduoti, gal 
taiu, kad svetimšalių “beri
lusM lengviaus išperint umėni.

Todelei ir Sylų skyrius nau
jai įsikūręs mušto, kaip čia 
padarius, kad šaliai naudos at
nešus ir sau reikalingų reik
menų pasiteikus. Norima į- 
kurti kokių nors dirbtuvę, nr 
plytnyčių, ar verpyklų, ar e- 
lektros stotį, bet deja, kad pas 
mus nei mašinų nei motorų ne
galima parsitraukti l* sveti
mų tarpininkų. Kad ir mums 
nepadarytų taip kaip valsty
bei “Banga.”

Veliami au tuo dalyku tiki
mės kreiptis į musų draugus 
amerikiečius.

Baltras Smetona.

AM. L. RYMO KAT. LABD. 
SĄGOS SEIMO REIKALE.

Liepos 28 d. I*abdarybės 
Centras, Chicago, I1L, nutarė 
turėti pirmų savo seimų. Sei
mo surengimui išrinkta komi
sija, kurion ineiua: St Ju- 
eevičda. A. Bėdis ir B«i. N^ 
nartonis. Seimui laikų ir vie
tų paskelbs komisija. Komisi
ja susižinos sn L. R. Kat Fe
deracijos- Apskričio valdyba. 
Jei Fed«r. Apskritis šįmet 
rengs seimų, tai Labd. Sų-gos 

1 seihto komisija sudarys taip, 
.kad omS tw*arena rviiuu uutų Kr 
.arčiaus iftėnorio vienas nuo ki
to.

Ar seimas reikalingus T
Taip. Seimas, reikia tikė

tis, atneš labdaryh>i naujo gy
vumo. Nes šiandie labdary
bė atrodo lig pamiršusi savo 
tikslų.

Kovos 29 d., 1914 metais. 
• susitvėrė 1 kuopa, po to susit

vėrė dar kelios kuopos, visos 
Chicagoje. Atsiradus kelioms 
Jjeb. Sų-gus kuopoms, susida
rė t aojaus ir Ontras.

Tada buvo kviestos vi-

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

šiandie nuo dr-jų atstovų 
Centro mėnesiniuose susirin
kimuose jau nesimato. Begalo 
svarbus darbas: šelpimas ir 
rėmimas Labdarybės, našlaičių 
uprupiųimas pamažu tapo lig 
užmirštas. Tiesa, iumnių at
jautimas nenusilpnėjo, nes 
Labdarybės turtas kasmet au
ga iš aukų ir geraširdžių duo- 
anumo, bet toli ne visi atjau
čia ir ne visi aukoja našlai
čių prieglaudos reikalams.

Ar tik chicagiečianis ši La
bdarybė teturi rūpėti, ir ar tik 
chioagiečiai jąja tesinaudos!

Kai-kuriose parapijose (ne- 
Cbicagos) Lietuviai mintija, 
buk ši Labdarybė vlentil< 
chicagiečių reikalas. Tai ne
tiesa. Chicagoje pirm Labd. 
Sų-goa susitvėrimo įsikūrė 
taipgi šv. Kazimiero Seserų 
Akademija. Tos Akademijos 
durys atdaros visoms Ameri
kos Lielųvaileuis. \ leuuoljm* 
ir Akademijoje yėa seserų ir 
kandidačių iš tolimesnių Ame
rikos valstijų.

Taip Chicagos Labd. Sų-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 cliicagiečiams teturi rū
pėti. f
Kad paaiškėtų visiems Lietu

viams neapsakomai rūpintis 
reikalas remti visomis išgalė
mis našlaičių prieglaudų, pa
sirodė, kad būtina! yra reika
lingas seimas.

Į busiantį seimų kviečiamos 
visos kuojios ir dr-jos (kata
likiškos). Skaitlių atstovų 
nuo kiekvienos dr-jos, kuopos 
ir nuo Labd. Sų-gos kuopų 
gal pažymės pats seimo ren
gimo komitetas.

Seiman rengtis prašomos vi
sos dr-jos ir kuopos, jei jau 
ne iš tolesnių valstijų, tai bent 
iš artimesnių, tai yra iš Tlli- 
nois, Indiana. Michigan ir 
Wiwonsin.

Kur randasi Labd. Sų-gos 
kuopa, pageidaujama vietos 
kolonijoje surinkti dr-jų ir 
kuopų valdybų adresus, nes 
seimo rengimo komisija žada 
prisiųsti specijalį užkvietimn 
kiekvienai dr-jai, kurios turės 
adresus.
'Visais seimo reikalais reikia 

kreipties adresu: St Jnoevi- 
čia, 726 W. 181h Str., Chica
go, 111.

MU$y DARBUOTĖ.

vie-

NEW YORKO APIELINKIŲ 
' LIETUVIŲ KATALIKŲ 

DARBUOTOJŲ VIE
NU0LIKTA 

KONFERENCIJA

J katalikų darbuotojų
nuoliktų konferencijų, laikytų 
liepos 19 dienų, š. m.. “Gar
so” Redakcijos, kambariuose, 
222 South 9th str., Brooklyn. 
N. Y., atsilankė: J. Tumaaonis, 
P. Molis, L. Simutis, J. Banys. ( 
T. fteimis, St. Daunoras, P. j
Montvilas, P. Kyrins, K. Kru- 
šinskas, A. Bendoraitis, jonas 
Lukša ir Jonas Karosas.

Konferencijos pirmininkas 
P. Molis, raštininkas Jbnas 
Karosas.

* Dienotvarkė.
L

Lietuvos taika sn Rusija. 
H.

Amerikos lietuvių katalikų
kulturinis darbas, 

m 
Komisijų pranešimai.

— o—
Visi patenkinti.

J. Šliogeris.

NAUJŲ KUOPŲ SUSIOR- 
GANIZAVTMO REIKALE.

Kaip buvo tikėta, kad 22-as 
numeris teks susitvėrus Įmini. 
8ų-gos kuopai Gary. In<L, bet 
kolonija Rockford, IIL pasis
pyrė ir gavo 22-ų numerį. Da
bar lieka tikėtis iš kolonijos

-**r-w aaasseeai t

kad gariniai vasaros Jaiku tu
rėdami savo apielmkėje pato
gias vietas ant tyro oro links
mai laikų pralendi, tai ria ir 
ima abejonė, ar nepav^rž iš 
gariečių bile kolonija ir 23-o 
numerio! Rockfordin’iat ren
gėsi ilgai prio suorgunisavi 
mo kuopos, bet ir ištesėjo, ir 
dar gražiui. Bet gali rastis Hi
le kolonija, kad ir nežadėjus 
parodys, jog jau kuopų turi 

Visais laibd. Sų-gos kuopų 
organieavimo reikalais reikia 
kreiptis vienu iš sekančių ad-

hmi dr-joe (katalikiškos) pri- r«j*ų: SL Juceviria, 726 W. 18 
siųsti •bent po tris savo atsto
vus (es) į Centro mėnesinius

• x u..rurill lAiMiauur** << r*/ vu-
vo siunčiami uuo daugelioI

Wr. Chicago, UI., arba Jul.
Šliogeris, 1508 So. 481 h CL 

vu
............ .  v.

J. Šliogeris

•
Anglų spaudoje tilpusias/.!- 

nias, pranešančias apie Lietu
vos padalytų taikų Rusi
ja ir Lietuvai nustatytus ru- 
bežius vienuoliktos konferen- p-
cijos darbuotojai sutiko su di
deliu pasitenkinimu. Jie taip
gi pareiškė vilties, kad Lietu
vai susitaikius su Rusija, mu
sų tėvynės nepriklausomybės 
klausimas sparčiau išsiris ge
ro jon musų tautai pusėn. Ru 
sijai pripažinus Lietuvos ne
priklausomybę ir Lenkams mu
sų tautos aršiausiems prie
šams traukiantieji iš Lietuvos 
ruhežių. pašalinta dvi ditlžiau- 
si kliūti prie Lietuvos laisvės. 
Ihirbuotojai tvirtai tiki, kad 
Lietuvos valdžia su visomis 
staro įstaigomis netrukus per
sikels į Vilnių, Lietuvos sosti
nę, kurių grohonys lenkai no
rėjo neteisingai sau pasilaiky-. 
ti.

Jau lieveik visos Ęuropos 
didžiausios valstybės pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę 
“de facto.” Rusijai Lietuvos 
valstybės pripažinus pilnų ne
priklausomybę, turės jn pa
sekti ir kitos valstybės.

I.
Amerikos lietuvių katalikų 

kulturinis darbas. .

Katalikų Universitetas Lietu 
voje.

Kaip reikalinga ir avarini 
inkurti Lietuvos sostinėje Vil
niuje Katalikų L’ni versi totų, 
berods, jau buvo nekartų mu
sų spaudoje pažymėta. N<*be- 
reikėtų čia aiškinti tokio uni
versiteto svarins ir intakos Į 
Lietuvių valstybės gyvenimų, j 
musų tautos santikius su kito
mis valstybėmis, tik reikia 
.skubiai imties <larl>o ir dėti 
pagrindu* iiugščiuusiai Lietu
vos kultūrinei jstaigui, kuri 
musų tuntai pagamintų moks
lo, įtl’.’asjos ir politiko- v* rų

Ainerikiošiiii Lietuviui ypač 
turėtų šiuo svarbiu reikalu {tą
si rūpinti. Jie gyve>na daug ge- 
resnėsi- aplinkybėse, kaip Lie
tuviui tėvynėje, pas Juos dau
giau pinigų yra, todėl jkms 
ir privalėtų tekti kad ir ne- 
didesnė, tai lygi dalis lė
šų ir darbo, kuriant Katalikų 
Universitetų Lietuvoje.

Federacijos Tarybos pus
metinis suvažiavimas ir Fede
racijos metinis kongresas, ku
rių priedermė butų Katalikų* 
Universiteto Lietuvoje reign- 
lair rūpintis. — jau uelatloli. 
Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija at k rėpiu 

rvtittrvt ve«tm.«e *»«»«^| ««« «e» •• ♦ «»- •

m*nėa į reikalų uoliau pa1 i dar

buoti Katalikų Universiteto 
reikalu. Jau laikas apie jį vie
šai pasvarstyti ir kiek galima 
įlatvjtau medžiagos Į>atiekti 
Fedetacijv- Tbrvliog s u važia- 

’ itnt i ir F** it racijos ki*ugrc- 
S’ll.\

KiJlaliku darbuotojų vi įmo- 
likta konfcivncija mano, kml 
hutų labai naudinga:

a) Aiu. L. R, K. Federeci- 
jos Ta ry Ik t i ir L;«tuvos Kata
likų Velk nm Centro Tarybai 
imti į savo rankas inirijatyvų 
kurti Katalikų Universitetų 
Lietuvoje.

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

r) ' • prie Tniito<s F<>v 
du Katalikų Universiteto Lie
tuvoje inknrimui specijalį le
sų fondų, iš kurio pinigai Im
tų naudojami tik universiteto 
reikalams. .

d) Katalikų Universiteto 
Lietuvoje lėšų kampanijų pra
dėti varyt i Amerikoje tuojaus 
po Federacijos kongreso.

n.
Lietuvos Mokykla.

Katalikų darbuotojų pvnuo- 
likta konferencija ragina Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
menę pareikšti savo reikala
vimus, kad Lietuvos pradinė- 
re, vitlurinėso ir augštesiiėse 
mokyklose butų palaikoma 
krikščioniška dora ir dvasia, 
be kurių jiati tautybė negali 
augti ir bujoti. Taipgi ragina 
kiek išgalės leidžia remti Lie
tuvos mokyklas, kurios pagal
bos yra reikalingos, materi- 
jaliai, aukas tam reikalui siun
čiant per Tautos Fondų.

HI.
Ateitininkų komisija.

Musų augštesnius mokslus 
einančiai mokslvi -i hti dažnai 
yni reikalinga piniginė para
ma. be kurios'jinai arbn negali 
užbaigti sšvo mokslo arba 
bekovodama su gyvenimo >un- 
kenyliėniis praraudrt fizines pn 
jėgas ir vargais negalais pa
siekusi savo tikslo, netekusi 
sveikatos. nelM>|>ajėgia dar- 
buoties savo tėvynės ir visuo
menės naudui. Lietuvių stu
dentų, vargstančių augėlesnė
se mokvklose vra nemažai A-• •
ule ri k oje. o dar daugiu u Eu- 
»-epi je. Furijos augštesnių mo
kyklų lietuvių studentų dau
gumu karo metu buvo priver
sta jM*rtraiikti mokslus ir šian
dienų jie užimdami valdiškas 
vietas Lietuvoje ir kitur nera
miai žvalgomi į ateitį, neturė
dami lėšų toliau mokslus eiti. 
Lietuvos karas daug besimo
kinančio jaunimo patraukė į 
kariuomenės eiles. .Tiems vi
siems lietuvių visuomenė A- 
merikoje ir Tėvynėje turėtų 
parūpinti tolunc>nium mokslui 
lėšų. Prityrusių ir ingudusių 
darbuotojų politikos ir visuo
menės dirvine miltas labai 
trokštu, o jei musų troškimas 
turėti Katalikų Universitetų 
Vilniuje išsipildyti, — tui jam 
reikės ir mokslavyrių profeso
rių, kuriuo# du bu r imt pirštų 
galima suskaityti. J Lietuves 
ateitį rimtai žiūrint, pirmiau
sia reikiu katalikiškos moks
leivijos likimų aprūpinti. Jei 
mu*ų moksleivija bus soti ir 
♦tl-.2: g**nj aplinkybių savo 
gabumam* vyatyti. Lietuviš
kos. katalikiškos visuomenės 
nndvtis bu* užtikrinta.

1
MOKSLEIVIAI IR MOKS 
LEIVES, VISI Į SEIMĄ.

LIETUVIAI AMERIKOJE. | 
. ......................................g 
CICERO, ILL.

Nebetoli jan L. R. K. A. M. 
N-mo seimas. Tatgi rengkimės 
prie jo rimtai. Padarykime, 
kad šįmet iltis Moksleivių sci-i 
mas hutų: skaitlingas delega-Į 
tais ir turtingas sumanymai'1.

Seimo vakarai bus tokioje 
tvarkoje:

Rugpjūčio priėmimai! de
legatų So. Bostone.

Rugpj. 27 d. 9 ryte dv. Mi- 
Mos. Sesijos prasidės 10 va
landų. Vakaras Cdmbridge, 
Mass.

Rugp. 28 d. ta i»ati tvarka 
kaip ir pėtnyčioje. Vakaras 
Brighton, Mase.

Rugp. 29 d. vakaras So. Bo
stone.

Dabar svai bu, kad 3-n o na
riai susiusiu i nešimus ir dno- 
♦n ži.ioii kiek snvnžhi.is d Ie 
galų.

Visais reikalais galima 
kreipties tiesiog “Moksleiviu” 
reuakeijon.

Nakvynės moksleiviams bus 
veltui.

V. J. D&maš&s.

ROSELAND. ILL.

(Pal»ajga bus)

3

REIKALAUJA.

dv. Ant. parapijos benas tu
rės yjiatingai svarbu susirin
kimų, į kurį kviesi: visų my
lintį muzikų ir tlailę jaunimų 
iš Cicero ir iš Chicagos. Apie 
beuo svarbų ir jo gabumus liu
dija daug sykių atlikti dideli 
darbai.

Benas, vadovaujant p. K 
Krekščiunui. laiko mėnesiuius 
susirinkimus pirmų ketvergi) 
kožno mėnesio. Luviniiuosi va
karai būva panedėliais, utar- 
ninkais, ketvergais ir pėtny- 
čioniis voltui. Todėl geriausiu 
proga jaunimui priklausyti 
prie šio beuo. Į šitų susirinki
mų benas tikisi sulaukti dide
lio skaitliaus naujų kandidatų.

Susiriukimas įvyks ketvorgo 
vakari*, 7:30 vai., rugp. 5 d., 
1920 nu fiv. Antano parap. 
svetainėje, Cicero, Til.

J. Šliogeris.

Liepos 27 d. Lietuvos Vyčiu 
kp. laikė pusmetinį susi

rinkimų, 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 įrrtigti bent tris vakarus. 
Viename pastatyti scenoje 
“Orleano Mergelę”. Šitas vei
kalas, rodos, pirmų sykį bus 
vaidinamas Chicagoje.

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

išrinko delegatui Juozų Ra
manauskų j Lietuvos Vyčių 
VILI seimų. Kis uolus vytis 
savo lėšomis apsiėmė važiuoti.

Taigi garbė mums turėti 
tokius pasišventusius musų 
tarpe narius, l’ž tokį pasišven
timų išreikšta jaui širdinga 
] nulėką.

Toliau išrinktu žaislų ko
misija. kurion pateko: p. J. 
Karečka, p-lė B. Peslininkai- 
tė ir p-lė O. Susnnitė. Visi yra 
darbštus nariai Tikiu, kad a- 
toityje Roselando vyrių kp. 
pralenks visas kuopas visuo
se jaunimo darbuose.

L. Vyčių 8 k p. turi nemuža 
mergaičių, lankančių augštes- 
nes mokyklas. Jš jų dvi žada 
stoti j universitetus. Vienn. 
baigusi Chicagos Normai Co- 
llege. dabar mokytojauju pradi 
nėjo mokykloje.

Be to, kuopa turi keturis 
narius, lankančius muzikos

8

mokyklų. Žodžiu sakant. Ro- 
solnndo jaunimas cinu didelėm 
pažangos keliu. Iš tokio jau
nimo bus naudos ir musų tė
vynei, Lietuvai

Ant gulo prisiminta apie 
karininkų S. Hurris’ų, žuvusį 
per kareivių sukilimų Kaune. 
Nutarta prisidėti su auka pa
statymui jam paminklo. Iš iž
do paaukota 15, dol. ir na
riai nuo savęs aukojo, tik ne
teko sužinoti, kiek išviso taj»o 
suriukta.

Po susirinkimo visi žaidė 
‘'Karvelėli” ir kitu- žaidimus.

Korespondentas

BIZNIERIAI CAP.SINKITĖS
“DRAUGE.”

bo, 
tt

REIKALINGI
Pagalbininkai

Dėl generalio fabriko dar- 
kaip trucking, šlavimu ir

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul.

PR ANE SIMĄ S.

Ar ieškai pastovaus darbo!

Mos turime daug darbų de] 
tavęs musų foundrey Leibe- 
riams, ir pagelbininkama ge- 1 
ra mokestis ateik į inusų Ein- 
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikulbėsime sa Jums

Link Beit Co.

329 West 39 Str.

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS
V AK. PA.

Pittsburgh, Pa.
Valdybos Antrašai:

J. P. Petraitis- pirmininkas.
J. Jannuskas—vice-pirmininkas.
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas.
J. Daukšvs—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas.
Direktoriai r—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Li u linukas, F. 
Venclovas, J. Maroinkcvich, P. 
Bardzilauckaa.

Ligonių direktoriaiJ. Kybar
tas, P. Marmokas.

nEiKAi.rwGr
Book»M>r.<»r ir Rt*nr»»r*fbrt*. Turi tu
riu geru* |**JiuUyjiiuu4k

« 
AUUaulLlte ) .MrtrupoUlan Stale 

Bank*.

2201 W. 22nd Str.

REIKALINGI LEIBERIAI
DĖL FABRIKO DARBO.
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEVART

▲

county

EKTRA! ŪKAS EKTRA!
Ant pardavimo arba luuinyau*) na
mu* »0—100—173 ukertnl dirbamo* 
tomė* au Karai* budlnkAl*. su gyvu
liai* ar b« ryvullų su visai* Javais. 
l>*b«r laikas piUiurėti. Nuo Chlca- 
Ku* 130 'myliu Sheboycan
WUl 40 lietuvltky telmynp. J almi 
nori būti ba/ntaa. valiuok sptturėit 
Gryno pelno | melu* nuo 4*000 Iki 
16*00 dollcriy. Kotnu autmtą *| mė- 
ihmU valiuosime ant ūkiu. Jctru k na 
norėtų įgyti gerų ūkę*, nepruloiakit*' 
*lun geros progų*.

Ko* norite ploėiou tlnutl utaitau- 
klte po* senų ūkininkų.

P. A. MAŽEIKA
3315 *k Aukuru Ava. Chicago. III. 
Irt. Yanle 113*.

i

RKIKAUNUi

Lrlb«rt*l pri* t>ain*on Traclur COmJ 
J*nn*rlllc. Wl*c. EbIvm* *11 Boau: <n- 
linin *111 ■ *u aur*rond«ntu kMdtao* 
12 P. M. »5 00 iU 16 | dlon<: v»K- 
blnlnkai ir vlaokle rnech*al*al: ma- 
Mnlstal; kurpmilertal; muoldcrtal; 
irorl cuttrrlal; Ir Krindorlat; found- 
»«'-a Kompanija rtu«xA kambarį UI 
Burdrf. Siunčiu kaa (Iloną I* Wtarun- 
*ln 1 Mlrblmn Mikitų.; t<*4uu*tarinl 
ir pjovėjai 47* Iki 4100 in/Moinl.

Kojiiburi* Ir Vaisia; H«Uudauj4M>ie 
pri* darbo mlaote: nat uk*«: ' *Sf 
m*no*iui. K. tr V. Kasyklų**. >h>r: 
anglių ir coppcrlo. HveUmteuilua ve-, 
tam* | We«tua dykai ko* d1*n».

PiAMONO ACMBKrr.
M7 W. Maili-im Str. tad floor 
Tclcrooru. Malu 5074.

JAUTIESI PILNAS
Ar nculjautl kurt* U pilnu*. »u n kur. 

lkpu*ta*. nusiunčiu* po viuoinul? J*l 
JuutlMi. tai rrlfcklu. kad tavo Oir*- 
ktnlmo orininai neveikiu, kuip reikia.

Arbu tavo vlrfcklnitiiM*. arba 14- 
vu lytam* yru notv*rkoj». Jei lokj «uu 
atov| nepatalay*! tuojau*. Kuli ackti 
Moro" paurkm<4i. I'tlva* darnai ne
link#* perdirbti niabrt# tinkamai, a- 
petitu* niaičju. u t ai ra* du kurnu Ut*l- 
kiuiMniaa Ir diarrhea. nykata enenrl- 
Ja: abelna* nuallpnėjlma* Ir lira. Tu 
vtaku rali lAvenril. Jei | laika h“- 
v*rtoai aen«. lHUklrn# Nruropta Mo- 
ma<-ii Bittrr*. rorulerinme auik* prie* 
vulr|. Jia j* **' -• ••• •*-
pilnu. *P*UUB'<* UUU U.4.,# 
limo, uitlkrtna gerų paallaį 
tya enerrij#. Parsiduoda 
riuoac urbu rūkyk

J. B. M’HEI UI CO.
17 W. AuMiu A ir., Clilcujro. III

P.UUMUIOOA 
lubai pietai ! lubų medlnla namu 3 
paryv. S I»o 4 kambariu*. 1 paryv. 
7 kaiiitairių. Kando* 4445 08 ) me
tu*. I'rekr 1:300.00 Intnokėtl 11000 
00. likusiu* kaip randa Prie 3434 
bo. I u*Mt Ase. -Mtintaka* ant 3ro

l’ulcSkuu /vuffurio, MntuAu Staalunal- 
čio apie 4 metui t* lAettivou Girdė
jau cmjk < hku*oj. Ji* put* arba Iuu 
tino jojo *dre*a) inalonėkHe atalltepU..

KAZl.MIL'R.Vi M.V4KVH.
142N E. KejauM Mr.

K|irta#flrhl. IU.

ANT PARDAVIMO
PARsinvor-A

nu uja* KsradAiua t>0*130 pėdu Ubai 
seruj notoj. AtaiAuukitc tuojau*: 
MII Auburu A»r.

Trk-fuMAh YnnK 1133

i4**UUUI- 
ir *t*ta- 
druir*to-

’srv iu<>
..u ir ktuto* 47 ganė; luit-
r»mr ri<x>n- yru : rrnde*. linai Ulei- 
u» 11 d. Heptembertu. Uer* vieta kie- 
kvlnnam btuiluL

AUHUuklte
K. U-IKIMGEIC,

IMM W. 47 Str.

PA IM Dl'OBA
Nmiiim Ir Inta* 3751 WuM«co atT 
lllsnlii* iraraa kampu*.

K r*l|>klt4-*
1310 U. 5-tll (liilaipi. Iii

_
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Ar norite kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam šio 
miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro
ga ir gera alga!

<

Ar nori kad jos turėti švarų dariai ir giras <iarbo 
sųlygm: !

Jeigu taip, ir jei tavo duktė turi 1G metų amžiaus 
ar sename, tai lai atsilanko pas mus. Darbas randasi 
prie paperus, geriausia.- koki jauna mergaite mjretų tu
rėt. Suimtomis iki pic«. Pamatykite Misa .Murphy.

Rand McNally & Co.
536 So. Clark St. Chicago.

I
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DRKŪGIS Ketvirtadieni*. rugp. 5 11

CHICAGOJE.
..............-............................................. .. ................................—tt 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Į plėšikai atėmė pinigus 
AUTOMOBILIŲ.•™" - -| 

Ketvirtadienis, rugpjūtis. 5.1 
šv. P. Marija Snieginė.

Penktadienis rugpj. G d.. 
Viešpaties atsimainymas.

IR

Ruvo du; ir abudu dideliu 
juoduku.

rvtmeti I! F. Pinke!

MAŽAI PADIDĖJO MOKĖS 
ČIAI GAtTVEKARIŲ KOM- 
Z PANIJAI.

Personalės nuosavybės yra 
$41,869.178.

Ase.'orių taryba paskelltė, 
kud gatvekarių kompanija 
Chicago j turi personalės nuo- 

savyliės $41.869.178 vertės. 
Ton sumon neįskaitomas Sudė
tas kapitalas.

Kompanijos nuosavylies ver
tė mažai padidėjusi. Nes už 
tas miosavyltes jai prisieis šį
met mokesčių mokėti lik $2.- 
5*ri dnutrian knip pemini.

CICERO REIKALAUJA RE 
VIZIJOS MOKESČIAMS.

Piliečiai nenori Urėti deficito.

pn- 
tcn

štai

Ciceroje. šalimais Chicagos. 
mokyklų apskritys pereitais 
molais turėjo daugiau 100 tu 
kstanėių dol. deficito. Supran
tama, tasai deficitas sugulė 
ant pačių piliečių.

Knd ateityje kas lokio 
nebūtų, miesto piliečiai .mo 
kesčių revizijos larybai pada
vė peticiją. Paroiknlaiitn 
tikrinti, nr atitinkamai 
mnkestys mokamos.

Peticijoje pareiškiamas 
koksai faktas:

(lak Park yrn mažesnis už 
Cicero. Oak Park užima pus- 
penktos ketvirtainės mylios 
plotų. Turi 40.000 gyventojų. 
Nuosavybių vertė npknlnuojn- 
ma $15.887.000,

Kad t no tarpu Cicero uži
ma 6 ketvirtaines mylias te
ritorijos. Turi 45.000 gyven
tojų. Gi nuosavybių* veri ė ap 
kainuota $10.451.000

Be to. Ciceroje yra keletą:': 
didelių .dirbtuvių. Jos daug 
kų reiškia. Tik jų vienų veri c 
pažymėtina.

IŠIMTA IS UPĖS ŽMOGAUS 
LAVONAS.

Nežinomo žmogaus lavonas 
atrastas šiaurinėje Chicago* 
upės šakoje. Paimtas j Gurs
kio lavoninę, 2839 Belmont 
avė. Yra 6 pėdų tr 7 colių. 
Atrodo buvęs paprastas darbi
ninkas. 45 metų amžinus.

PALIUOSUOTI RADI 
KALAI.

20Andai teismo nubausi T 
radikalų paliuo-uoti |wi paran
ka. Nen jų advokatai darbuo
jasi atnaujinti bylą. Gi jei 
tas nebus galima padaryti. Ims 
pa/inotos apeliacijos.

Upiplėšė AUTOMOBILIŲ 

\ AGENTŪRA

Vienas jaunas vyrukas, kurs 
pasisakė esųs John Smith, už 
ėjo automobilių agentūros ofi- 
san. 2333 So.

pH.«i rinkęs 
geniui 
gestas 
padėti 
masis
kė revolverį, 
pakelti runka 
mė $1315 ir pabėgo.

Piktndaris j«nsiėt:iė ir savo 
$50. kuriuos buvo itnu- knijui 
rankpmigiiio.

Aną
‘••teta, 1300 So. Union av».-.. ir 
.1. Singer, apsidraudimą agen
tas, pasirengė kur tai važiuoti 
nuo-avu automoliilin. Nuėjusiu 
šalimais gatvės iš pašiūrės iš 
trankė automobilių. Tik stal
gu šalimais jų prisuko du di
deliu nigeriii su revolverinis.

Finkelsteinui ir Si n geri ui 
lieptu pakelti rankas. Nuo jų 
ntimta vienas brangus žiedas, 
brangintina špilka ir keli šim
tai du| pinigais. Išviso su pi-’ 
nigais pasidarė $3.685.

Po Šitos (ijieracijos abiem 
liepta nusisukti veidais į sie
ną Juodu plėšiku užsuko au
tomobilių, sii1i]M> ir nuvažiavo. 

Tnnjnn pn n<*tn policijai. 
Tokių atsitikimu mieste 

daugybė. Nei jMilicija, nei kit
kas negali išnaikinti tų pikta
darių.

Kasdien miesto pavagiama 
po keliolika automobilių. Did
žiuma automobilių nežinia knr 
pragaišta.

CHICAGOJE PABRANGUS 
APSIDRAUDIMAS.

54įdėjo rinktis nu’kJt <n vie- 
I ton: vieni ėjo pėsti, kiti važia- 
7<» automobiliais ir taip susirin 
kę į vienų didelį bnr| pradėjo 
žaisti visokius lietuviškus Žai
dimus, dainuoti lietuviškas 
daina*.
Apart kuopos narių ir <lrau- 

gų, buvo atsilankęs svečias 
vi»-nu- iš žymiausių Lietuvių 
darbuotoju gerb. kun. prof. 
P. Biays, kuris daugiausia 
su visais šnekėjo apie našlai
čius ir reikalų jiems nuosavo 
prieglaudos namo. Tr taip vi
siems l»esiku1bant prisiartino 
pavakarys.

Tada gabias musų šeiminin
kės ant žalios pievelės paren
gė “stalų”, nžtiesdamoa bal
tomis staltiesėmis, ir visų nu
dėjo visokiais valgiais, taip 
kad ir puikiausiame Cliicugos 
viešbulyj vargiai to visko bū
tum galėjęs gauti.

Kadangi tų pačių dienų ir 
tame |uirianie parke buvo iš
važiavimas Cicero Av. Anta
no parapijos mokyklos vnikų. 
tai n ’.d lmvo ir dvasio» va 
dai. gerb. kun. H. Vaičiūnas 
ir knn. Vaitukaitis. Tat gerb. 
kun. II. Vaičiūnas t n po pakvie- 

o knn. 
vni-

Perdaug čia įvyksta visokiu 
piktu darbu.

Chicagoje np-i<Jrnudimas 
kompanijose taip pnbmngęs. 
knd kuone dvigubai sulyginus 
su kitais miestais. Nelengvo 
čia šiandie pačiam žmogui ap
sidrausti. arba apdrausti savo 
daiktus, krautuves !r prekes. 
Už apdraudimų reikalaujama 
augštu premijų.

Kame priežastis?
Visiems ji aiški. Cliicnjrojo 

privisę tiek daug piktadarių, 
kml tarytum, jie via luitų su
plaukę iš viso margo pasaulin. 
Kasdien užpuldinėjimai, plė
šimai, galvažndystės, vagys
tės ir visokie kiti pikti dar
bai. • •

PALIUOSUOTAS VTNCI.

Iš kalėjimo |h» $20,00(1 pa
tunka ptiliuosuotas .Taines Vi- 
nci, kurs keliolikai motų ka
lėjimu buvo nubaustas už pri
sidėjimų prie nužudymo Mau- 
rice Enriglit.

Kiti trys intnriaini žmogžu
džiai pragaišus liudininkams 
pal mosuoti iš kalėjimo praeitų 
-avaitę.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

IS BRIGHTON PARKO

PRANEŠIMAI.
— -

L L. P. STOČIŲ VALDYBŲ
DOMU.

šiandie vakarė,; t. y. rugpj. 
5 d.. 7:30 valandų, šv Jurgio 
parapijos svetainėn yra šau
kiamas dideliai svarbus Lietu
vos Laisvės Paskalos Chica
gos Apskričio sii-i rinkimas, 
kuriame bus kalbama svarbus 
ieikah:. Visų st »ėin valdy
bos, arba įgaliotiniu ir pavieni 
darbuotojai paskolos srityje 
kviečiami susirinkti.

L. L. P. Apskričio Vald.

IŠTOWN0FLAKE

Šv. ('ccilijoB giedornj <lr-jm mė
nesini* KiiKirinkimM įvyks in'lny- 
čioj, rugpjūčio 6 A., bal eveLr 
K .00 vai. vak. KvieiSn mc girdelius 
sknitlingni susirinkti, uca t aru ne 
aptarti svarbių reiknlų. ypač 10 
indų sukaktuvių Vak.nvlj kuris 
lūs rugsėjo 26 <k. School Hali 
svd. Reikia jau nūgii«x n<* nr- 
n’J’go mtris tą di<>n« lt.

Valdyba.

II
| Idant pagelbėt! savo šeimyną kuogreičlausl
I
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Siųsk piningų j Lietuva

TELEGRAMA
IR CABLECRAM

Tai yp greičiausias būdas siuntimo piningų

Ateikite ir Persitikrinkite
Kad piningus j Lietuva

Division Statė Banį
Siunčia sulyg žemiausia dienos kurso greitai ir teisingai.

/ v 'X * •

♦ 11

H v r

Su visais reikalais užeikite ar rašykite į

JUOZAS M. BALTIB.

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyria
• ** ' • •

sci- 
ftv.

Michigan avė. 
automobilių, a- 

Baleb padavė $50. A- 
atsidarė geležinę š-p:,t 
pinigus. Tuomet taria- 
Smith ‘■taiga išsitrau- 

agentui lie|M*- 
iš šėpos pnsiė- j

2749 W. Division St., irti Cilffomla Irę.
(arti Humboldt

Pinigų Siuntimo Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Utai 
įlinkais ir Subatomis visit dienv iki S tai
iki 3 čiai vai. po pietų.

Park), Chicago, III.=
GERBIAMAI VISUOMENEI 

IR MANO KLIENTAMS.

šiliniai pranešu virš minėt lemu 
knd aš perkėliau MV<> leisiu ofisų 
nuo No. 4542 So. W<»mI Street, j 
No. 4509 So. Aahl.irid Avenue, 
Chicago. IH.. kur. kas vakaro nuo 
7 iki 9 ir kna šventadieni nuo 11 
iki 1 valimdu, aš priinuau ir nilik- 
tciu visokius leismiškii- n iknlus. 
šia ofimiK ir mano pastangos Irtis 
pašvęsti vediniui visokių audų vi
suose teiHinm«M> ir exzaminnvimc 
ir parengime visokių legališku do
kumentų ir n lįst raktų.

Su padėkavone jnnno rėmėjams. 
Advokatas, J. P. WAITCHES

=f
vnl. vnk. Nekėliomis nno 10-tos vai. ryt

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, tec.

stas nnt vakarienės. 
Vaitukaitis pasiliko prie 
kurių.

Taipgi netoliesia buvo 
mininis išvažiavimas ir
Kryžiaus parapijos Moterų 
Sąjungos 21 kp., su kuriomis 
dalyvavo ir gerb. kun. Pakal
nis. Tni ir jis buvo pakviestas 
ant vakarienės. Susirinkus a- 
pir “stalų” kp. raštininkas. 
.1. Petraitis paprašė gerb. kun. 
P. Bučio atkalbėti maldų ir po 
jos pradėta užkandžiauti Imi 
linksmai šnekučiuotis.

Baigiant vakarienę kun. P. 
Buėys pasakė tam pritaikintų 
prakalbų. Jam pabaigus dar 
kiillsjo kun. II. Vaičiūnas ir 
Pakalnis, nuperiami lubd. 
Sųj. nuopelnus ir pagirdami 
S-tą kp. už surengimų tokio 
gražaus išvažiavimo. Po va
karienės prisiminta, ar nebūtų 
gera tarp susirinkusių pada
ryti rinkliavų našlaičių nau
dai; sumanymui visi pritarė 
ir aukojo:

Po 5 dol.: kun. P. Bnčvs. 
hm. U. Vaičiūnas, kun. Pa
kalnis. F. Stasiulis 3 dol.

I’o 2 dol.: P. Aerpetis, O. 
Kibikaiiskienė, C. Marozienė. 
R. Andrelinnas. J. Gajauskas 
1.50.

Po 1 dol.: J. Volskis, F. 
Visgirdas, V. landžius, F. Ju- 
nokas, B. Venckeviėienė, J. 
Podžtavelis, P.Kvietkus, R.Ne- 
nartonis, J. Rupšio, F l’ežn,
A. Zadrauskas, J. Gajauskas.
B. San dari e nė, .T. .Teruševi- 
rius. O. Prasrevičienė, J. Kaz
lauskienė, A. Jakubauskaitė, P 
Katilienė, J. Gubliauskienė, B. 
Aimkns, Z. Leikauskas, B. Ne
darioms, J. Petraitis, P. Vir
bickas ir A. Žilienė 50c.

Viso kilio surinkta 52 dol.
Užbaigus rinkliavų vėl pra

sidėjo žaidimai: ristvnės sto
riausių vyrų, lenktynės suau
gusių ir vaikų. Kuris pirmiau
sia atlM’go j fuižcnklintų vie
tų, tas gavo dėžę saldainių. 
Ir taip tęs4-’s iki sutemos. Ir 
tik pradedant temti visi link
smi ir su gerais įspūdžiai pra
dėjo traukti j namus.

Taigi visi atsilankiusieji 
netiktai patys linksmai pralei
do taikų, liet ir našlaičius su
šelpė savo gausiomis aukomis.

Visiems dalyvavusiems ir 
aukotojams širdingai avių, 
širdingai aėių ir šeiminin
kėms, kurios tiek dang darbo 
ir pasišventimo padėjo suren- 
gdamos tokių skanių vakarie
nę.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Onai Sllft
Vnlnmloa: 10 ryto Iki * vakaro 

i'ĄvcnlmnH
SRI1 W. ounl S<r.

Tel rroajKHt 34C8.

I

lipšniai ima- |>nu4>l<-- 2 Riikm'Jo 
(AugoM) • vai. ryla ir troiik-U Iki 
7 KitgM-jo IO2«i tu. j

Mrr t>arduustire I 
p.irlor nota, karpei) 
kinirnlnn, Mulua, IC 
plunksna*. kuldrna. ingus. , nutllnvas. 
kukniniua dalykus Ir vilna riaoMua 
dalykus prie iryv«-nlm<- tinkančius. 
pilikHte pasirinkti.

Attikite visi, ne ncgyali'lskitr Ium 
progos Ir paalnuudoUĮa. if. tu negir
dėtų pigumų.

|tu> iau« prekra. 
*, lovaa P«h'1»ik 
ktiH.ua. pUanuft,

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė mito oft*« po num. 

4729 S. ^Ashland Avenue 

KpcctaIRUui <Hlonj- motėm ir vy
ru UgV-

Valandos nuo 10 Iki IS itryto: nno 
ž Iki 6 po piety: nuo 1 IM S:M 
vakaro. Nedėllomii 10 iki 1.

Telefonai Dread MSO
ANTON KOSMOWSKI, 

1741 W. 47th Str.

r.

V

»

Tel. Drovor 70<»

Dr. C. Z. Vezelis ,
UCTIVIS DEimsTAS 

Valandom: euo » ryto Iki # rak. 
Parodomis nuo 4 ly» I vakaro 

4711 SO. ASHLAMD AVĖKI B 
arti 47-too Gatvės

■a

Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog j

BREMEN ir DANZIG
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 
45^ro^dway, New York City N. Y.

1

arba į Vietinius Agentus.

DR. S. NAIKELIS
X ■X

Užsiprenumeruok “Vytį’
I)r. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parri 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyči 
9 ju No- išleistu už gegužės 15 d., pradėjome d 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietui 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracij 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiau 
kalba neatvnizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

- Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdž 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietui 
gamtų.

M ėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jų ja — užsisuk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.DR. G. M. GLASER

Prnktlknoja 90 metai 
OflNi. »H0 So. .Morpui SL 

Kertė U-ro SL, Chlcųo, IlL
8PECU AUSTAS 

MotarUku, Vyrtfko. taipgi ehro- 
nUko Ilgu.,

OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
Iki S po plotu, t>uo • IM • valan
da vakaro.

Nadėllomla nuo • Iki 1 po pleL 
Telefonu Tarda MT

i*.
'  . 

“VYČIO" Administracija

3261 S. Halsted St Chicago, 1

garsinkite* “Draug. ............... < 
A. PETKATIS N. FAlllJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage B&nk 

RF.Ab nVTATK—dMRntAKCK 
European Amerioan Bureau 

NtanCia lUnlgtiH. Panln<Hia
!<airok<irtr« 
SuTAkbiiv.

HO» U. SSih Ntr.
T<-lcu|H>n>- lioiilreaM 111

Vasaros motu, šventadienio 
miaukę visi JtajoFu--; in įmesto 
važiuoja į parkus, miškus, knd 

| |irtkvėpuoti tyru oru ir pusi- 
, džiaugti gilintos grože. Va- 
| žiiioja ]iavieniai, šeimynos, 
i draugijos l»ei organizacijų 
kno|>os. I.urios .a. • ;-vnžinvi- 
miis vadina piknikais.

Tokį >važiaviin.*. arl»a pik
nikų, liejies 25 d. lmy* įren
gus ir Ubieagos Lietuvių Ry
mo Katalikų l^italaringosios 
Sųjungos 8 kuojm Marc|ii<‘tt«> 
|winte. jirie kurio nindasi mu
sų organizacijos žemė (lOake- 
rių). nnl kurios bus pastatytas 
našlaičiams namas.

Apie 2-rų vnlaadų jm pietų 
! kuojMis nariai ir narė* «u savo 
Į draugais liei draug- ims pra-

|

i

B. Nenartonis.

rtii«-«K". m.

iu-ud. nn i

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

NEMOKĖSI pinigus berekalo
Musų krautuvė—viena iž didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainų, kur kitur taip negausi. 

Malūnėlių Laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uflaikom visokius laikrodžius, Žiedus, fliubi- 
nitu ir deimantinius; grama'onas lietu vilkais rekordais ir 
koooertinin geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir- 
byafių. Balalaikų, gitt.ru ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
musikalilkus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: D ROVER 7aūv

/

ktiH.ua
gitt.ru
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