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utiko Pasiųsti Dele
gatus Minskan 

— . » — — 

Anglija Grūmoja Karu Rusijai 
Bolševikai Sutiko Apleisti 

Vilnių 
BAISENYBĖS DEDASI VARSAVOJE. 

LONDONAS, rugp. 5. — Bevieliu telegrafu iš Berlyno 
depešuojama. kad Varšavoje pakilusi nepaprasta pasiauba. 
Visi turtingesnieji gyventojai galvatrūkčiais apleidžia mies
tą. 

Depešoje pareiškiama, kad iš rytų šono bolševikai > yra 60 
myliu nuo Varsa vos. Nuo Lvovo jie yra už 40 myilų rytuose. 

VISI STEBISI BOLŠEVIKŲ 
PASIELGIMU. 

Paskatiniai amerikonai pasi
rengę apleisti Varšavą. 

VOKIETIJA BUOSI 
*ARfiS. 

Darbuojamasi nesikivirčyti su 
BOttiflįfrttiii. 

Varšava, rugp. g. — Bolše- Berlynas- r^gp. 5.—Kuomet 

GRAIKIJA NORI KONS
TANTINOPOLIO 

Atidėtas patvir t inimas taikos 
" sutart ies. 

R U S I J O J E SIAUČIA BAISI I vės. Išleidžiami vientik ef£ 
BETVARKE. ; cijaliai bolševikiniai laikraš-

Į eiai. I r dažniausia tie iaikraš-
Puolus bolševikams betvarkė eiai nepardavinėjami žmo-

padidėtų. 

New York, rucp. 5. — Iš Ru
sijos čia parkeliavo Chieagos Konstantinopolis, rugp. 5.— 

viku pasielgimu stebisi lenku bolševikų armijos sudidžiausiu • Graikijos diplomatai tvirt ina, nmnieipalis teisėjas Harry 'M. 
vvriausvbe Bet dar daugiau trenksmu eina ant Varšavos, i kad šitą miestą talkininkai tu- Fisher . J i s su Mas Pine 
nustebinti prancūzu ir anglų Vokietija apgalvoja, kaip jai j rėsią pavesti Graikijai. Nes ji> 

PASIUSIĄ KARIUOMENE LENKIJON. 
lili y 

LONDONAS, rugp. 5. — Pasklydo gandas, kad talkinin
kai Lenkijon pasiusią G divizijas kariuomenės. 

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

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

Lenkų .jQtflsprendJsu»\ivyjvQ po. visos 4ieaos posėdžio 
su'talkininkų misijom. 

Kaip šiandie lenkų delegatai iškeliauja Minskan. 

GRŪMOJA KARE BOLŠEVIKINEI RUSIJAI. 
LONDONAS, rugp. ">. — Anot laikraščio Hera M, Angli

jos ministeris pirmininkas Lloy<i George atvykusiam eia 1K>1-
ševikų delegatui Krassinui indavė ultimatumą. 

Lloyd George pareiškė, kad bolševikų armijos Lenkijoje 
' tuojaus" pertrauktų savo žygiavimus pirm padarant armisti-

cije. Kitaip Anglija paskelbsianti karę Rusijai. 

BOLŠEVIKAI SUTIKO APLEISTI VILNIŲ. 

COPENHAGEN, rugp. o. — Sulig gautų eia žinių iš pri
vatinių versmių, bolševikai sutikę Vilnių pilnai pavesti lietu
viams. Bolševikai sutikę- apleisti Vilnių su sąlyga, kad lietu
viai pristatys jiems reikalingos geležinkelinės medžiagos eva
kuoti miestą. . v 

SULAUŽYTA PASKUTINI: 
APSIGINIMO LINIJA. 

Bolševikų raitarija eina pir
myn. 

Paryžius, rugp. 5. — Pran
cūzų militariniai ekspertai 
Varšavoje tvirtina, jog už po
ros dienų lenkai bus priversti 

Raitarija pažangiuoja. 

.Sulig apturėtų žinių, speci-
jaliai rusų raitarijos korpu
sai briaujasi išilgai rytinės 
Prūsijos rubežių. 

nustebinti prancūzų ir anglų 
diplomatai, kuomet bolševikai 
atidėlioja armistieiją. 

Rimtesnieji politikai įžiūri 
tame kaltę pačios lenki} vy
riausybes, katra be nuodugne
snio apsvarstymo pasiūlė bol
ševikams ne tik 

į liet ir taiką. 
Tuo pasiųlymu bolševikai 

remdamiesi šiandie ir naudoja
si proga. Priblokštus lenkus 
reikia dar labjaus spausti, 
tvirtina bolševikai. 

Pasirengę iškeliauti. 

Paskutiniai eia amerikonai 
valdininkai, kaip tai pasiunti
nystės ir konsuliato nariai, pa
sirengę kas valanda apleisti 
lenkų sostinę. 

Nes bolševikai nepertraukia 
savo briovimosi. Kasdien jie 
pasivaro vis arčiau ir arčiau 
Varšavos. ; 
* Išeinantieji iš era Vienuon. 
Poznaniun ir Danzigan trau
kiniai prisikimšę keliauninkių 
Už traukinių bilietus knobran-
giausiai mokama, bi tik gauti 
vietą ir kuoveikiausiai pas-
prųsti nuo bolševikinio teroro. 

Nes iš bolševikų užimtų vie
tų pareina baisiu žinių. Sako^ 
ma, visur jie žudą žemvaldžius 
ir, abelnai, visus buržujus. 
Daugel vietose Įsteigti sovie
tai. 

Vielų tvoromis apjuosta Var
šava. 

Kas kaip nori, taip daro, bet 
militarinė lenkų vyriausybė 
nusprendusi nepaduoti lengvai 
Varšavos. 

Atokiai aplink miestą pa
dirbdinta kelios eilės apkasij. 

atsinešti į tą, visa, kokią už
imti poziciją. 

Iš vokiečių vyriausybės el
gimosi paaiškš, kad Vokietija 
visais galimais budais turi 
vengti karės ir visuomet gra-

įtruiisTici.ia. Į žiuoju apsieiti su bolševikais. 
Reichstage užrnbežinių rei

kalų ministeris von Simons 
kalbėdamas pareiškė, jog Vo
kietija nekuomet neprisidėti] 
prie tautų sąjungos, jei turėtų 
kuomet nors pakilti prieš Ru
siją talkininkų reikalais. 

Simons perspėjo talkininkus, 
kad jie nesiųstų savo kariuo
menės Lenki jai per Vokietiją 
prisidengdami plebiscitu. Taip 
pat perspėjo vokiečius su bol
ševikais apsieiti gražiuoju, i-
dant nebūtų jokios priežastie? 
paskelbti karę šaliai. 

jai priguli. 
Graikai labai karčiai atsi

neša j Italiją už Dodeeanes sa
las, kurios priguli Graikijai ir 
kuiias karės metu užėmė I ta
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 Ims sus-
kaldvta. 

S. VALSTIJOS LAIKOSI 
NEUTRALIAI . 

NEW YO: 
ŪKTA 

Nieko nesako apie Lenkijos 
krizį. 

Ir tik 6 galvažudžiai apkal
tinti. 

Washington, rugp. 5. — Suv. 
Valstijos lenkų-bolševikų ka
rėje pasilaiko neutraliai . Vy
riausybė neskelbia savo pozi
cijos. 

Trenku pasiuntinys Lubom-
irski nuolat kreipiasi valsty
bės dapartamentan. Klausia 
paskelbti viešai savo poziciją. 
Nes tuomet lenkams butu di-

New York, rugp. 5. — Šį
met čia atlikta 52 žmogžudys
tės, sulig distrikto prokuroro di kadi r moralė parama, 
rekordų. Pasekmėje t ik 6 gal- j Bet vyriausybė nieko neda-
važudžiai apkaltinti. *Bet nei | ro. Gana to. kad Prancūzija 
vienas iš tų neapkaltintas pir- Į SU Anglija pakselbė savo pro-
mojo laipsnio prasižengime. Į lenkiškas pozicijas. 

m 
šito miesto, sovietinėj Rusijoj 
išbuvo tris mėnesius. Buvo 
ten nukeliavusiu nukentėjusių 
žydų šelpimo reikalais. 

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

Priešlx>lševikiniai gaivalai 
tą labai gerai žino ir jie nors 
paslapčia mėgina susiartinti 
kompromisais. 

Įvesta geležinė drausmė. 
' •Rusija šiandie valdoma 

komunistų partijos, kuri skai
to apie 700,000 narių", sako 
teisėjas Fisher. "Pa r t i j a vei-

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
APDRISKĘ IR IŠALKĘ. 

į turi prie krutinės prisisegęs 
1 raudona žvaigžde. Tai ženk-
i las. kad jie priguli prie raudo-

Bet visi jie didžiai drausmingi nosios bolševikų armijos. 
* Turi jie tečiaus užtektinai 

ginklų ir amunicijos. 
Vienas kazokas gėrėjosi tu- į 

kia per pildomuosius (vykina
muosius) komitetus. Šitie yra 
paremti ant geležinės draus
mės. Patys būdami drališrmV 
je . tokią pat drausmę komite
tai palaiko ir pačiuose gyven-
t no juose. 

' 'Valstiečiai , kurių yra 85 
nnoš. visų Rusijos gyventojų, 
ir kurie bemoksliai (analfabe
tai) visgi padaro didelę inta
ką i Maskvos valdžią. Vals
tiečiai 9« prievarta yra išgavę 
visokiu sau reikalingu daiktu, I 

• . c3 - A 
kas nesutinka su komunistų' 
teorijomis. Męs. Tuojaus l>e jokių išklausi-

" T e n a i nėra spaudai lais- j nėjimų išbraukiamas apsive-
_______;__===T======r ! dimo užsiregistravimas. 

Tokįo palaidumo nėra vi
sam civilizuotam pasaulyj. 
Karė su lenkais sujungė rusus. 
- Teisėjas sako, jog kituomet 
lenkų pradėta ofensyva prieš 
Rusiją, visus rusus tiesiog su

nėrus. Bet išlipinami ant sie
nų. Kiekvienas praeivis gali 
pasiskaityti. 

"Valdžia pasiteisina netu
rinti užtektinai poperos.*' 

Sovietų sistema neišmėginta. 
i 
Paklaustas apie sovietų sis

temą, ar ia naudinga Rusijai, 
kokią gerovę padariusi gyven
tojams, teisėjas sakė: 

' 'Visoj Rusijoj gyvuoja ka
rės padėtis. Visa šalis neturė
jusi nei vienos ramios dienos 
Su revoliucijos pradžia. 

"Reikia žinoti, kad bolše
vikai ligšiol neturėjo laiko 
rimčiau pagalvoti apie kons-
truktivę programą. Kol jie ne
turi tos programos, butų ne
teisinga peikti tą sistemą." 

Moterims laisvė. 

Teisėjas Fisher pareiškia, 
jog sovietinėj Rusijoj žydams 
geriau klojasi politikiniu ir 
moraliu atžvilgiu. Bet labai 
blogai ekonominiu ir kultūri
niu. 

Sovietų sistemoje Rusijos 
moterų teisės visais žvilgsniais 
sulygintos su vyrų teisėmis. 
Vadinasi, jos ten Įgijusios 
pilnąją laisvę. 

Apsivedimai kaip bažnyti
niai, taip civiliai pripažinti 
vienodos vertės bolševikų val
džios sistemoje. '-". 

Bet persiskyrimas — tai nie
kur negirdėta laisvė. Vedu-
dusiems užtenka nueiti pas tą 
pati valdininką, kurs registra
vo a psi vedimą, ir pasakyti, 
kad tolesniai nenori but ve-i 

ŽINIOS RIEŠUČIO LUKŠTE 
f'bieago pabrango pienas vienu 

centu kvortai. 

Visur padirbdintos vielų dy- j perėjome rytinės Prūsijos ru- j tuvą jis Įgijęs kar iaudamas i Ameriką pagelbėti Lenkijai 
gliuotos tvoros, per kurias ne- bežių ir atsidūrėm Grajevon. Siberijoie. I r tuomi j i s ' d i d - j — 

Praeitą antradienį ta raita- ]engva pereiti priešininkui be Radome tris rusų raitarijos žiuojasi 
rija buvo pasiekusi vietovę už didelių nuostolių. pulkus ir fronto linijinę ka-
30 mylių nuo Mlawa. Nuo 
Mlawa į Varšavą bus apie 30 
mylių. Per Mlavą eina viena-

evakuoti savo sostinę. Lenkų jtinis tiesioginis geležinkelis, 
manoma, turės jungiantis Varšavą su Danzi-

persikelti Krakovan. 
Prancir/ų ir anglų militari-

mų misijų* nana- vakar tele 
g r a a v o i£ Varšavos, jog leo-
k»; armija išilgai upės Bufco 
atsimeta algai. fc>>lan save ji 
nesuspėja sunaikinti nei tiltų, 
taip priešininkas neatlaidžiai 
briaujasi. 

Būgas — tai paskuti**! len
kų linija apginti Varšavt}. 
Tad ir šita linija jau sud-ibe 

RUGPJŪČIO 5, 1920. 

Chicago su priemiesčiais. --
Šiandie lietus; rytoj gražus or;is; 
maža atmaina temperatūroje. 

gu. 
Pasakojama, jog tie rusų 

raitarijos korpusai perėję 
Mlawa nori atkirsti Varšavą 
nuo Danzigo ir tuojaus jsi-
briauti Pomeranijon. 

Ekspertai praneša, jog len
kų spėkos sudemoralizuotos 
visam šiauriniam ir centrali-
niam frontuose. Tad vienur i r 
kitur lenkai betvarkėje atsi
meta. 

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

Nieko nebus su armisticija. 

Lenkų armisticijiniai clele 
Temperatūra vakar augščiausia: g«*« ^ bolševikų fronto su-

77 1.; žemiausia — 64 1. I ?rj žo čia praeitą antradieni 
Saulė teka 548, leidžiasi 8 M. 
Mėnulis teka 10.-47 vakare. 

vakare. 
.Tiems sugryžus, vyriausybė 

rruomenę. 
netekusi jau vilties padaryt i! Pirm pereisiant skersai Hni 
armisticija pirm pulsiant Vai- M lietuvių sargyba man pa-1 S 
savai. į stebėjo, jog rusų kareiviai — 

Tuo labjaus, kad bolševikai tikrieji eigetos. Tečiaus aš 
lenkų delegatams pranešė nepasitikėjau tais pasakoji-
gryžti Minskan, kur busianti mais. Nes gen. Budenny le-
padaryta armisticija ir tuo- į gendiniai vyčiai turėjo atro-
jaus pradėtos taikos tarybos.' dyti kitaip, .luk jie yra at-

Austrijoje pakilusi soeijalistii 
priešininkų monarchistų revoliuci
ja. 

Kaip vyriausybė, taip dele
gatai tvirtina, jog negalimas 
daiktas veikiai pasiekti Mins
ką. Ir tos kelionės metu bol
ševikai gali ineiti Varšavon. 

Vyriausybė tariasi su sngry-
žusiais delegatais, kas toliaus 
pradėti. Paduodama nuomo
nių, jog delegatams neapsimo
ka keliauti Minskan. Nes l>oiše-
vikai nenori daryti armistici-
jos. 

Taip vyriausybė dar ir ne
padariusi galutino nusprendi
mo. 

Grajeva. Suvalkijoje, rugp. 
3. (Rašo angį. laikr. kores
pondentas). — šiandie mes | r j s japonišką šautuvą. Tą šau-1 Pranešama, talkininkai kreipsis cementavo. Rusuose pakilo to

kia vienybė, kad tas daro ne
smagumu bolševiku valdžiai. 

Nes kartais iš tos rusų vie
nybės gali pakilti kokia nau
ja partija ir nusukti sprandą 
bolševikizmui. 

Gen. Brusilov. anot teisė-
j jo Fisher, yra nariu genera-

liam štabe. J i s paskelbė atsi
liepimą i rusus ginti "motiną 
Rusiją" nuo paliokų užpuo
limo. 

Tas cali sukelti rusuose 
daugiau patrijotizmo, kokio 
bolševikams trūksta. Ve kodėl 
bolševikai bijosi rusų vieny-
l>ės. 

pūškavę čia iš Krimo per Ki-

Del didesnės socijalistu radika
lu nelaimės bolševikai sutiko Vii-

Bulgarijoje Įsteigta stipri bul
garų komunistų partijai su Mad-
žiarovu priešakyje. 

Sulig žinin iš Varšavos. IK»1-

TAUPY-
MO SEHKLELIUB (W.S.8.). 

Drausmė pirm visko. 
Kareiviuose drausmė tiesiog 

| geležinė. 
Oficierai uniformose, srra-

žiai apsitaisę. Su jais nuolat ^ P a v e s t i l i e t u v i « n i s 

bendrauja civilis komisaras. 
J i s skaitosi ofioierų viršinin
kas ir jų prižiūri. 

Kuomet kareiviai pakilo a-
pleisti (Grajeva, rekvizavo 

.ievą. Gardiną ir kitus mies-į maistą ir kitokius daiktus. Tr|šoVikų pirmas tikslas atkirsti E*a 
tuš. Nesitikėjau, kad aš juos; užmokėjo- už viską bolševiki- j kijo nuo Dancigo 
atrasiu kaipo driskius, išalku-I »*»« rubliais. Nebuvo konfis-! 
sius ir nusikamavusius. | k a t u , nei prievartos. 

Bet tai buvo tiesa, kas man j K » « » t į tuos nepaprastus 
pasakyta. ! kareivius, atėjo mintis, Uo-

- « J _ ; • kiems galams jie siunčiami iš 
TIKTI a r is ai. j v j e n o ^ a r o s f r o n t o kitam, ko-

Raiteliai apsitaisę ne vieno-jkiais tikslais jie kariauja, 
dais rūbais. Retas katras turi į Yra aišku, kad juos priver-
nniformą. Kaikurie įsivilkę i: čia kariauti Įvesta ir prigydy-
anglų ir pačių lenkų kareivių j ta geležinė disciplina ir l>a-
uniformas. Pačių kepurių di-1 das. I r jei jie* nekariaus, ne-
delis Įvairumas. Visi jie purvi- ' turės ką valgĄ-ti. Nes namie 
ni, apdriskę. Arkliai maži ir siaučia badas. Tuo tarpu sve-
tie domblini. j timose teritorijose j ie atran-

Bet užtaigi kiekvienas is" jų i da maisto i r prasimait ina. 

Australijos ministeris pirminin
kas Hughes šmeižia Arkivyskupą 
Mannix už to didi patrijotizmą. 

"Washingtone nieko dar neni.-
tarta. kokią poziciją užimti len-
ku-bolševiku karo klausime. 

Xew Voiko demokratų partijos 
konveneij'vjo pakeltas balsas už 
2.75 aln. 

Parj*žiuje sušauktas talkininkų 
ambaaadorių susirinkimas aptar
ti Lenkijos puolimo klausimą. 

PINIGU KURSAS. 
m 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė, mainant, nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 4 buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.62 
Lietuvos 100 auksinų 2.15 
Lenkijos 100 markių .52 
Vokietijos 100 markių 2.15 
Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 50 
Italijfe ui 1 dol. 19 lą 60 
Šveicarijos už 1 rlol. 6 fr. 00 
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LIETUVIU KATALIKŲ D D E K R A J S T I S 

• "DRAUGAS" 
Eiua kasdiena išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CUICAGOJ TR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų ..,_...._.,...... 4.00 

6UV. VAJUST. 
Metams $6.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasyrao dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigui i 
registruota laišką. 

"Draugas" Publisbing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 

mijos pagelba, siuntimas pi
nigų ir melagingą kurstančių 
raštu j Lenkija, bei kitas pa
kraščiu viešpatijas, užsikėsini-
mas varu priversti jas prisi
imti sovietu valdžia: tuos vi
sus daigtus turi papeikti, kas 
myli laisvę." Taip kalba Len
kas socijalistas Ignacy Das-
zynski. Sulyginę jo dvasią su 
tikrų j ų soeijalistų Lietuvių 
dvasia aiškiai matome, kad 
Lenkas daug augštesnis už 
juos. 

Už visas tautas Lenkai ma
žiausiai patinka Lietuviams. 
Už visus Lenkus žemesni yra 
jų socijalistai, bet Lietuvių 
tikrieji socijalistai yra daug 
žemesni ir už Lenkus socija-
listus. 

Dviejų Pasaulių 
Kova. 

Pittsburgho Suvažiavimas. 

Lietuvių ir Lenkų 
Socijalistai 

Anglijos darbininkai klausė 
liusijos bolševikų, kiek yra 
socijalizmo išvaizdą. Bolševi
kai atsakė, kad esąs tik vienas 
soeijaliznms ir ji vadina bol-
še viki jos vardu Visi kiti so
cijalistai esą arba buržujų 
samdyti tarnai, arba šiauda-
dušiai nepajiegiantieji išsi
rinkti tarj) socijalizmo ir bur-

Nesenai pasaulis buvo pada
lintas į keletu dešimčių viešpa
tijų. Vienos viešpatijos buvo 
taip didelės kaip jas sudariu
sios tautos, kitose viešpatijose 
buvo pavergtų tautų. Ameri
kos prezidentas AV. AVilson'as 
didžiosios karės metu sakėsi 
norys padaryti, kad kiekviena 
tauta buttj laisva savyta vieš
patija, ir kad jos visos suda
rytų vieną demokratinę ben
driją, kurioje niekas negalė
tų pakelti karės. 

llgainiu Wilsouas savo tik
slus sumažino ir nužemino, žuiinio kapitalizmo. 

Tokias pažiūras jau senai Joi n e •*•**** tai kalboje. Jis 
skelbė Brooklvno "La isvė" ,k t o J° u ž Versailles'o Tautų 
nežinia delko pasivadinęs tuo W B B ^ ' k u n o J e demokraUŠ-
vardu bolševikų dienraštis. K u u l o

:
 l a l s v « s l r teisybės nėra 

nei žiupsnio. 
Tuomtarpu pasaulije iškUo 

bolševizmas. Jis pasirodė ga
lingesnis ir didesnis negu di
dieji ponai mintijo. Šiandien 

Vos pažiūros įgijo reikšmės, 
kuomet jas ištarė didžiausia 
ir galingiausia socijalizmo or
ganizacija. 

Jei ka bolševikai ištaria, lai 
tas dar nevirsta tiesa. Bet;didieji Chicagos laikraščiai 
norint pažinti socijalizmą iš'jo 1 rašo, kad pasaulis pasidalino 
paties išsitarimų .negalima j pusiau į bolševikus ir nebol-
niekinti bolševizmą pasakymų.'! ševikus, ir kad tiedvi pasaulio 

Sulig to išeina, kad Lietu-'pusi turės stoti į kovą vieno 
vių tikrieji socijalictai yra j su kita. Tai tau amžinoji tai-
Brooklyno laisvminkai arba i ka. 
bolševikai. Xors dar nė a tik-j Žmonės kariauja del skirtu-
ros žinios ar Lietuvos valdžia j mų. Chicago Daily Tribūne 
nuversta, ar ne, bet Brookly-Į tarp bolševikinio ir nebolševi-
no "La i svė" tiki, kad Kaune 
viešpatauja lx>lševikai. Socija-

kinio pasaulio mato šituos 
skirtumus: a) Nebolševikinę 

Ustai visuomet mokėjo ir mo-j pasaulio civilizaciją pagimdė 
ka stipi-iai tikėti j tą kas a- krikščionija. Bolševikai yra 
bejoti na arba klaidinga. Tas 
nenaujiena. 

Brooklvno ''' Laisvė'' žino, 
kad rinkimuose i Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą dalyvavo 90 

krikščionijos priešai ir kovoja 
su tikėjimu j Dievą, b) Mūsiš
kė oivilizacija ekonomijos sry-
tije stovėjo ant asmens nuo
savybės. Bolševizmas griauja 

nuošimčių Lietuvos žmonių, i asmens nuosavybę, c) Mūsiškė 
Jie išrinko nebolševikuo. Tai- j civilizacija doros srytije stovė-
gi bolševikiniai sovietai Kau-lįo ant šeimynos ir ant vyro 
ne negalėjo susidaryti žmonių bei moteries ištikimybės, ant 
pritarimu. Todėl Pre«.klyno 
bolševikinė "Laisvė" ir džiau
giasi, kad "laike bolševikų 
armijos pirmyneigos Įsisteigė 
Lietuvos tarybų respublika." 

lyties geidulių valdymo. Bol
ševizmas panaikina šeimyną ir 

(Tąsa). 
Jiegos, grianjan&os kunigų 

darfcj. parapijose. 

Antras dienotvarkės punk
tas buvo apie tuos, kurie 
griauja kunigų darbą parapi
jose. Ku .. Kuras iš Scranto-
no buvo kviestas referuoti tą 
dalyką, bet neatvažiavo. To
dėl sutarta pirmiausiai pers
kaityti rėmėjų sustatymą re
zoliucijos p:cjektą. J o išklau
sę kunigai sutarė padalinti 
svarstymus į keturias dalis: 
a) r.rgani/tK»ta bedie%ija, b) 
re^rJežninkijc, c) taip vadi
namieji Biblijos Studentai ir 
c) konkursas k n y g ų ' č n apie 
tu:»s dalykas. 

Pirmiausiai imta svarstyti, 
kaip butų geriausia kovoti su 
bedievija. Daugelis kalbėtojų, 
pasiūlydami įvairių priemonių 
dažniausiai minėjo laikraštiją. 
Kun. Cibulskis iš Dayton, 
Ohio pasiūlė įkurti savaitinį 
laikraštuką, pavestą vien ti
kėjimo dalykams tokį, kad 
jį galima butų duoti kiekvie
nai priklausančiai prie para
pijos šeimynai. 

Kiti kalbėtojai sakė, kad 
laikraštija yra priemonė kovai 
ne vien su bedievija, bet taip
gi su nezaležninkija, su Bib
lijos Studentais ir kitais klai
datikiais. 

Po daugelio kalbų sutarta iš 
rinkti komisiją, kad ji, išklau
sius kalbų apie kovą su visais 
tikėjimo priešais, sustatytų re
zoliuciją apie laikraštį tinkan
tį tai kovai su jais. Į komisiją 
pateko trys redaktoriai kuni
gai: A. Milukas, M. Urbonas 
ir P. Bučys. 

Pusiau antros įvyko per
trauka pietums. Sutarta posė
dį atnaujinti 3:00 po pietų 

l*o pertraukai kun. J. Meš
kauskas papasakojo, kaip Lie
tuvoje yra organizuota kata
likystės kova su jos priešais. 

I grynas kleboaų jurisdikcijos 
dalykas. Stirnas negali ir 
nenori kišti* į parapijų val
dymo dalykus. 

Kliubų mintis tapo pagiria, 
bet nuodugnaus pieno neiš
dirbta. Taip tas sumanymas 

tistams, kadangi užaugusius'praneša, kad visas šventasis 
žmones antrukart krikštija.'Raštas jau yra vyskupo J . 
Kiti kalbėtojai pastebi, kad'Skvirecke išverstas, bet del 
nezaležninkija jau pradeda lėšų stokos dar neatspaustas, 
nudžiūti, bet tikėjimo priešai į kad žadama išleisti populerį * 
dabar naudojasi naujesne prie-į Naujojo Įstatymo pigų verti-
mone dar neužsitraukusia ne-; mą, taip kad galėtų būti kiek- Į 

Hm* Gerą Aaaaia. II-
* tok $35 &i 175 Smilei 

teptis «*-

garbės. Jie neva gerbia Šv. 
Raštą, o dažniausiai pažymi 
iš jo tokius daigtus ir tokiu 

liko kunigų organizacijos vai- būdu, kad klausiančiuose su-
dybai, kad ji jį aprūpintų. 

Nezalatninkai. 
Apie nezaležninkus pirmiau

siai kalba kun. A. Dexnys. J i s 
išranda juos trijų rųšių. Vie
ni yra tikri bedieviai, kurie 
supranta, kad katalikystės tie
siog negalima sugriauti, todeJ 
jie jai kenkia darydami tikė
jimo pamėgždžiojimą. Todėl 
"VVestvillėje socijalistai dau
giausiai remdavo nezaležnin
kus. Antrieji nezaležninkai y-
ra žmonės, kurių piktumas di
desnis už protą. Jie tiki į Die
vą, Kristų, pripažįsta Bažny
čios reikalą, bet nesupranta 
skirtumo tarp tikros kunigys
tės ir tarp apsimetimo kuni
gyste, tarp Kristaus Bažny
čios ir tarp jos pamėgždžioji-
mo. -Šitiems supykus del ko 
nors ant klebono, jei tik atsi
randa drąsus apgavikas, jie jo 
klauso. Norėdami įtikti tos 
rųšies nezaleŽninkams jų mul
kintojai neva mišias laikyda
mi ilgai laiko ostiją pakylėję, 
kad žmonės mintytų, buk mul
kintojas yra maldingas. Tre
čia nezaležninkų rųšis yra 
žmonės, kurie piktumu ir 
šventvagystėmis taip susigadi 
no sąžinę ir protą, kad pakly
dime sukietėjo, f tą rųšį pri
klauso buvusios davatkos, drį-
stančios šaekėti tokių žodžių, 
kokių beveik nedrįsta nei be-, 
dieviai. . 

Kun. Slavynas papildo kun. 
Dėsnio žodžffcs ir kalba apie 
reikalą knygutės, išdedančios 
skirtumą tarp tikro kunigo 
ir tarp komedianto lošiančio 
kunigo rolę. Rockfordo klebo-

kiltų abejonė ar Šv. Kaštas 
yra Dievo įkvėpta knyga. No
ras sugriauti Šv. Raštą yra; 

Profesorius pataria panašiai nas turi labai daug žinių apie 
organizuoti ir Amerikoje. Kun 
Bučys pritaria kun. Meškausko 
sumanymui. Kun. A. Vilimas 
kalba apie Prancūzijos kata
likų kovą su priešais. Kunigai 
Slavynas ir Cibulskis kalba a-
pie misijas, kaipo katalikystės 
apgynimo ir sustiprinimo 
priemonę. 

nezaležninkus ir jų mulkinto-
J is kalba apie reikalą sudary
ti eentrą, kuriame galima bu
tų rasti žinių ir dokumentų 
apie nezaležninkus, kuomet 
tos žinios tampa reikalingos. 

Kiti kalbėtojai šį-tą pride
da prie kunigų Dexnio ir Sla-
vyno pasakymų. Galutinai pri-

vienoje lietuvių šeimynoje. 
Iškyla ir tampa priimtu du 

sumanymu. Pirmas: abi pir
miau išrinkti komisiji sudėti 
vienon ir pririnka dar \k'nų, 
asmenį, taip kad ją sudaiytų 
kunigai: A. Milukas, J.I Lr-

gana gudriai paslėptas po aiš-jbonas, Pr. Vermattskas, V. 
kia kova prieš katalikystę. J Sla vynas, P. Lapei'3 ir Pr. 
Tas vietas, kur Šv. Raštas Į Bučys. *Ji rupįsis išleisti po-
aiškiai parodo, jog Dievas pulerių knygelių išaiškinan-
davė Šv. Petrui valdžią ant vi
sų krikščionių, Biblijos Stu
dentai gudriai nutyli, o tas 
vietas, kur nėra kalbos apie 
popežių, jie kreipia prieš po-
pežių. Kun. Krušas patrako 
daug akyvų daigių apie tai, 
kaip Biblijos Studentų erezija 
veda savo kenksmingą darbą. 

Kun. Juozapas Meškauskas 

čių Katalikų Bažnyčios mok
slą apie Šv. Kaš%. Antra re
zoliucija: lėšas toms brošiurė-, 
lems leisti apsva' stys komisi-
jži tada, kada bus galutinai 
nustatyti saut'\iat tarp Šv, 
Kazimiero Draugijos Kaune 
ir tarp Spuvi-s Drau 
Amerikoje. 

(Daugiau bus). 

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS. 
"Sandaros" š. m. birželio 

m. 1b* d. numeryje, korespon
dencijoje iš Racino, Wis., pa
vadintoje "keistos markės" ir 
pasfrašyta Raseinių Magdės 
yra. žinių, klaidinančių visuo
menę, kurias reikalinga yra 
atitaisyti. 

kunigaikščių" paveikslus. (Jai 
but Raseinių Magdė mano, kad 
Lietuvos valdžia jo pamoku 
paklausė ir padėjo ant nese
nai išleistų Steigiamam Sei
mui paminėti naujų pašto 
ženklų didž. kunigaikščių Gedi
mino ir Vytauto paveikslus, 

Minėtam korespondentui,! ̂ t aš manau kitaip. Vaizdį-
naut simbolišką Lietuvos pri
sikėlimą, reikėjo ir simboliš
kus paveikslus padėti; gi mi
nint Didįjį Lietuvos Šeimi-
nuiką Steigiamąjį Seimą, kur
sai deda tvirtus Nepriklauso
mos Valstybės pamatus — rei
kėjo padėti paveikslus tų did
vyrių, kurie psr visą savo am
žių tą valstybę kūrė, ją .s t ip
rino ir savo geležine ranka 

matomai, nesuprantamas yra 
parašas ant pašto markių, 
"Lietuva 1918 VT, 16." Tą 
datą privalo žinoti kiekvienas 
lietuvis .— tai yra Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
.diena — tai yra žymiausioji 
mūsų atgimimo istorijoje da
ta. 

Korespondento aprašomos 
pašto markės buvo išleisto: 

rp*J*i 

m«a iftmokiBMM 

£*«. pr i tyr imu 
duodamas mofcl-

Specijalia 

ganėdiaa visus. 
MASVĖR SCBOOKt V 

ISO H. State SU- V, 
g » - T * j Lake atr. a a t 4ta KM 

S.D. UCHAWH2 Į 
LAKTU VYS CStABOBIBS '; 

Patarnauja. laldotnvtn ko pigia—,\ 
Reikale naeMtlu auMaukU. • a t i \ 
4ar«« busite uicoaM^ti. _J 
» » 4 W. SS VL gitcafjn. W 

DR. S. MĖŽK 
UUbTUVlS GYPTTOJAS I R 

c a t l S t l i t G A S 
SSOl Wee« ttmš Street 

Tel. Canal 6222 
S114 W. 42nd Street 

TeL McKinler 49*8 

• ^ 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
VAI.. Vakarais 7 iki 9 
Nedėl iomis 11 iki 1. 

4309 S. Ashland Ave. Chlcaso, HL 
Phoac YarOs 105S 

Dr.M 
S1OT So. 

CHICAGO, minom 
— » i*t u » n 

( po pMta SM S 
mto nuo B Iki 8 T*X 

T- .. A- i , i.- iu«° priešų gynė — Lietuvos 
Lietuvos Nepriklausomybes I j . j . . . , . . . . . . ,_ ,. . 
. . . i . ̂  . i didziųių kunigaikščių (Jedam-
dviejų inetų sukaktuvėms pa-1 ^ ^ y 
mmeti. Tam buvo paskelbtas _. . 
visoje Lietuvoje dailininkų 

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

SUNKI PADĖTIS. 

Kun. M. Pankus veda posė- Į pažintas yra reikalas išleisti 
dj. Jis trumpai suima visus tris knygutes: a) katalikų mo

kslas apie Bažnyčių, b) neza kalbėtojų išreikštus sumany
mus ir pasiūlymus. Tie yra: 
a) reikalas kunigaius susior
ganizuoti tarp savęs, b) tan
kios misijos parapijose, c) pa
saulinės jaunuomenės pritrau
kimas prie katalikiško veiki-

pirmio.ji žodžiai 
'Laisvės" N. 179. 

Tie yra 
Brooklvno 
Rugpjūčio 2 d. 

Tai-gi Lietuviai bolševikai 
džiaugiasi, kad svetima armi
ja padėjo Lietuvos neišrink
tiems bolševikams sumynioti 
Lietuvos žmonių valių ir no
rų. Žmonių tarnaujančia sve
timiems atsiranda visose tau
tose, bet tokie savo tėvynės 
ardytojai nors gėdisi savo ap-
sėjimo. Tikrieji Lietuvių soci
jalistai nesigėdi. 

Bolševikų armija užėmė ne
tik Lietuvos dali. bet ir Len
kijos. Lenkų socijalistai ski
riasi nuo Lietuviškų Brooklv
no socijalistų. Ponas Ignacy 
Daszynski sakosi nekritikuo-
jųs Ijolševizmo principų nei 
apsėjinio ir nenorys užvesti 
su jais ginčų, bet jisai orga
nizuoja Lenkijos jiegas. kad 
apgintų ją nuo bolševizmo. 

** Bolševikinės revoliucijos 
platinimas su raudonosios ar-

Po trumpai digresijai apie 
misijas, keliems kunigams iš
reiškus savo mintis apie jas. 
tas dalykas tampa nuimtas 
nuo apsvarstymo, nes jis yra 

paniekina lyties geidulių val-į1 '^ d ) katalikiški kliubai 
dyma- Prie tų trijų skirtumų 
galėtume pridėti ketvirti, b) 
kad mūsiškė civilizacija tiesų 
ir idealu gerbė labiau už ėdėsi 
ir kitus malerijalius daigtus. 
Vienu materijalizmu gyvenas 
bolševizmas idealiems daig-
tams nepripažįsta nei kokios 
vertės. Penktasis skirtumas y-
ra tame, e) kad mųs civiliza
cija pirmon vieton statė žmo
gaus asmenį, o didėji viešpati
ja turėjo tarnauti asmenų to
bulinimo tikslams. Bolševizmas 
vadina save komunizmu, nes 
jis bendriją stato pirmon vie
ton, o asmenis pavergia. To
dėl apie asmens teises ir lais
vę nėra kalbos bolševizme. To
dėl Rusijos bolševikai išvaikė 
Kerenskio sušauktą Busijos 
steigiamąjį seimą, todėl ir lie
tuviškoji Brooklvno "Laisvė" 
džiaugiasi tikėdama, kad rau
donajai armijai einant pirmyn 
Lietuvoje įsisteigė sovietų val
džia, priešinga tautos valiai iš
reikštai rinkant atstojus j 
Steigiamąjį Lietuvos S/mą. 

ležninkijos istorija ir e) skir
tumas tarp tikro kunigo ir 
šventvagio. Toms knygutėms 
parūpinti išrinkta komisija: 
kunigai V. Siavynas, P. Ver-
mauskas ir P. Bučys. 

Biblijos Studentai 

Kun. A. Skrypko kalba apie 
Biblijos Studentų veikimą 
Chicagoje ir kitur. Jis minti
ja, kad jieyraartymianabap-

- S B = 

Panedėlije 2 rugpjūčio 1920 j mintys ir tie Jausmai yra prie-
m. Chicagoje teismas apkalti- į šingi krikščionijai, asmeninei 
no dvidešimt bolševikų. Tarp • nuosavybei, šeimynai, lyties 
jų yra ir milijonierius Lloydjdorai tiesos iškėlimui augš-
Bross. Jam uždėta penki mo-; čiau ėdesio ir kitokių materi-
tai kalėjimo ir du tūkstančiu i jalizmo brangenybių. Visos 
dolierių bausmės. Lloyd Bross' tos mintys ir tie jausmai ir 
yra vienas iš trijų asmenų,, klaidingi ir kenksmingi. Bet 
kuriems priklauso didžiulis i nei piniginė bausme, nei se-
dieiiraštis The Chicago Daily! dėjimas kalėjime to viso ne-
Tribune. Tame dienraštije at-: prašalys. 
spausta, kad Suvienytų Vals- l r l a i k r a 5 a § i * ir- mokvklos 
tijų atstovas attorney gene- | ) o r d a u p p a i l i e k i n o tiesą, per-
ral Ho>me džiaugiasi Lloyd ^ b i n o H a i d ą T o J d l 
Bross'o ir jo sėbrų pasmerki- hvdn p r i v i a o ^ ^ ,)įe 
n1"- j nesutilps visi į kalėjimus. Nors 

Mes visai , nesidžiaugiame. ;Foeh'o vedama kariuomeitė į 
T i J t> » j 'veiktu Trockio kariuomene. 
Lloyd Bross as ir jo d-augai . J iv . ^ ^ . , , . , . , . ,. . . , tai bolševizmas dar nebūtų i savo galvas ir širdis sueracl. ... T. _„»;„ :»,•», 
* • įveiktas. Jį pasaulis }veik& 
tas mintis ir tuos jausmus. t i k l a d a ka<3& j^taip pradės 
kurių pUna Chicagoje, Ameri- japsieiti su tiesa mokyklose, 
koje i r visame pasaulije. T o ; ' laikrašiėuo«e. ir taiygose. 

Dr. L E. MAKARAS 
w » ( M w p i 
•tS lr l i a i a U. 

» » į i » « H 

Šylai (Vadoklių varčiaus, 
Panevėžio apskričio). či"on„j-
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 valdybfc, i kurią pateko: 
1) Baltrus Smetona, 2) 'Mo
tiejus Bujokas^. 3) Jonas Bu-
jokas, 4) Juozas Smetona, 5) 
Andrius Tamošiaus Žalagėnas. 
7) revizijos komisija: Andrius 
Vinco Žalagėnas, Jn.m&s Ju
zėnas ir Motiejus Karianas. 

Ukinirike; organizacija yra 
ekonominė,todėl ir skyrius turi 
ekonomių tikslą. Pirmiausia 
manoma Mip»rlcinėti ūkio pro 
dūktus, v.e.«;. kad tokiu būdu 
apsigynus nuo pirklių išnau
dojimo, antra, kad mūsų pro
duktai butų išmainomi ant 
mums reikalingi] prekių, ge
resnėmis sąlygomis kaip iki 
šiol kad buvo. Pavyzdžiui, pas 
mus. Šyluose, javų pndas kai
nuoja 20 auksinų, geležies sva
ras 6 auksinai, vinių svaras 
7 auksinai. Pirm karo buvo: 
jnvų pūdas 2 auksinai, arba ru 
siškas rublius, vinių ar .gele
žies svaras 14 skatikų, arba 
rusiškos 7 kapeikos, tai reiš
kia, kad javų puda* reikia 
dabar išmainyti ant 3 svarų 
vinių, arba 42 skatikų. 

Kadangi pas mus visokios 
rekvizicijos sunaikino netikįs 
tuos kalbamuosius pūdus. Iv t 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOLTS 

U e t a u i s Gyd/tPįaa i r Cbinogmt 
Perkelia o n s a f People Teatrą 
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6 iki 8 rak. N e d « . 19 iki 12 ryte. 
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Nuo ryto Iki p i e t 
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| ADVOKATAS 
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konkursas. Dailininkai" turėjo 
pagaminti pašto /markėms pa
veikslus, kuriuose butų simbo
liškai išreikštas Lietuvos pa-
siliuosavimas iš vergijos. Ap
rašomoji 40 skatikų markė su 
"merginos paveikslu" rodo 
ne ką kita, kaip tiktai Lietu
vą, sutraukusią vergijos pan
čius. Atydžiau prisižiūrėjus, 
ant merginos rankų matosi 
nutrauktieji retežiai. 

Antroji aprašomoji markė, 
kur yra ''paveikslas kasžin ko
kio stabo, duodančio kryžių 
bučiuoti klūpojančiam ver
gui,' ' kaip rašo "Sandaros" 
korespondentas, — vaizdiną 
ne "kasžin kokį. stabą", bei 
Lietuvą, duodančią j raidsas 
atsiklaupusiam prieš ją Lietu
viui ne kryžių, bet kardą. Tas 
reiškia, kad prisikėlusi Lietu
va paduodama savo sūnui kar
dą laimina ji Į Kovą su vi
sais tais, kurie norėtų jos lai
mę, gerovę, laisvę ir gyvastį 
atimti. 

Taigi tautiniam? analial>e-
tams nederėtų į laikraščius 
korespondencijų rašyti, ypa
tingai apie tuos dalykus, ku
rie jiems, matomai, visai sve
timi yra, ir apie kuriuos jie 
nieko neišmano. 

Del cenzoriaus užrašo ant 
laiško "Vive la Deus et Po-
lonia" tai turėčiau tiktai ua-
sakyti, kad- tasai pvancuziš 
kai lotinišku žargonu užrašas 
negalėjo būti nei Lietuvos paš
te, nei Lietuvos cenzoriaus pa-
rašytas, 

Raseinių Magdė mokina 
Lietuvos valdžią, kad ji nedė
tų ant markių "žydiškų pa 
veiksbi bei Romos patentų 
o tiktai dėtų "istoriku, rasti- gauti negalima. Kad ir par- kų pradėję žattaaii,viatoj jpfc-
mnkų ir didvyrių garbingų i gabasa i.* &vdijo*. ar kifur, Į (Pabaiga aat S pitai) • 

ir gyvulius, f,d mušu lank.iiltai jų pūdas kainuoja 
paliko liovus, neįtręšti, nes nė- auksinų. Tai-gi usau^s B€ 

trąšu. 

» 

r » * 
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(Pabaiga nuo 2 pasL) 
vų varputis, pūdai auga sku-
piai, maža kas nuo pifco ttt-
ka. 

Ūkio inventorius arb-' karo 
sunaikintas ar sunešiotai, nu
sidėvėjęs reikalauja taisymo, 
o čia toks brangumas, kad rie-
ni tekiniai ant medinių ašių 
kainuoja 100 auks., o gyvena
mų triobų pastatymas kainuo
ja 12U00 auksinų- Taigi reika
linga, kad .padas butų išmai
nomas brangiau negu ant 3 
svarų vinių arba 42 skatikų. 
Čia ir reikalinga ūkininkų or
ganizacija, kad apsigynus nuo 
ekonominės vergijos. Tokie 
dalykai kiekvienam sodiečiui 
stovi prieš akis ir jisai mato, 
kad tokioje padėtyje netoli 
grabas. 

Todelei gabesnieji sodiečiai 
organizuojasi, masto, galvą 
laužu, kaip iš to dalyko išeiti, 
o tamsesnieji siekia tiesiog 
prie anarchijos* TJMni:;kai sa
ko, kad ir mūsų laikinoji val
džia neišmintingai daro, pasi
elgdama su ūkininkais lygiau 
su arkliu, kuriam darbo per
daug duoda, o ėsti nei kiek. 
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, Estonijos Lat
vijos, Ukrainos, Lenkijos, R»-
sijos, pirkliai ir visokie dyka
duoniai išguiti ramiai sau ge-
šefta varo ir niekam niekur 
nei grašio. Dar valdžia ant 
mūsų ūkini tiku produktų uždė
jo muitą, kad mes negalėtu
mėm pelningiau parduoti, gal 
tam, kad svetimšalių "baci
las" lengviaus išpertė tumėm. 

Todelei ir Šylu. skyrius nau
jai įsikūręs feaste, kaip čia 
padarius, kad šaliai naudos at
nešus ir sau reikalingų reik
menų pasiteikus. Norima į-
kurti kokią ners dirbtuvę, ar 
plytuyčiaj,, ar verpyklų, ar e-
lektros stotį, bet deja, kad pas 
mus nei mašinų nei motorų ne
galima parsitraukti be sveti
mų tarpininkų. Kad ir mums 
nepadarytų taip kaip valsty
bei "Banga," 

Vėliaus su tuo dalyku tiki
mės kreiptis į mūsų draugus 
amerikiečius. 

Baltras Smetona. 

AM. L. RYMO KAT. LABD. 
SA GOS SEIMO REIKALE* 

so, m. 
Liepos 28 d. Labdarybės 

•Centras, Chicago Bl.r nutarė 
turėti pirmų savo seimą. Sei
mo surengimui išrinkta komi- j 
sija, kurion ineina: St. Ju-
eevičJe, A. Bislis ir Bėru 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 aba i«uė"#a seimu butų ne 
arčiaus mėnesio vienas nuo ki
to. 

Ar seimas reikalingas? 
Taip. Seimas, reikia tikė

tis, atneš Tjabdarybei naujo gy
vumo. Nes šiandie Labdary
bė atrodo- lig pamiršusi savo 
tikslą. 

Kovos 29 d., 1914 metais, 
susitvėrė l kuopa, po to susit
vėrė dar kelios kuopos, visos 
Chieagoje. Atsiradus kelioms 
J,*b. Są-gos kuopoms, susida
rė tuo jaus ir Ontras . 

Tada buvo kviestos vi
sos dr-jo* (katalikiškos) pri
siųsti %e*t po tris savo atsto-
vus(es) į Centro mėnesinius 
st'sirinkituu*. Atstovai(ės) bu-1 Cicero, III 
vo siuncianii nuc daugelio! 

draugi j ų.Pasekmės buvo geros. 
Atstovai į savo do-jas parneš
davo raportus iš Labdarybės 
veikimo. 

Šiandie nuo dr-jų atstovų 
Ceatro mėnesiniuose susirin
kimuose jau nesimato. Begalo 
svarbus darbas: šelpimas ir 
rėmimas Labdarybės, našlaičių 
aprūpinimas pamažu tapo iig 
užmirštas. Tiesa, žmonių at
jautimas nenusirpnėjo, 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 ehieagiečiams ši La
bdarybė teturi rūpėti, ir ar tik 
chieagiečiai jąja tesinaudos! 

Kai-kuriose parapijose (ne-
Chicagos) Lietuviai mintija, 
buk ši Labdarybė viėntik 
chieagieeių reikalas. Tai ne
tiesa. Chieagoje 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 ehieagiečiams teturi ru-
Pėti. f 
Kad paaiškėtų visiems Lietu

viams neapsakomai rūpintis 
reikalas remti visomis išgalė
mis našlaičių prieglaudą, pa
sirodė, kad butinat yra 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 
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 Illi
nois, Indiana, Miehigan ir 
Wisconsin. 

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-
čia, 726 W. 18th Str., Chiea-

MUŠU DARBUOTĖ. 
NEW YORKO APIBLINKIŲ! buoti Kataiikų Universiteto 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DARBUOTOJŲ VIE

NUOLIKTA 
KONFERENCIJA 

Į reikalu. Jau laikas apie jį vie
šai pašvaistyti ir kiek galima 
daugiau medžiagom patiekti 
Federacijo> Tarybos suvažia-
Tkw'l ir Feic racijos koagre-

Kataliku darbuotoją vienuo
likta koatVivncija mano. kati 
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MOKSLEIVIAI IR MOKS 
LEIVĖS, VISI Į SEIMĄ. 

J katalikų darbuotojų vie
nuoliktą konferencija, laikytą 
liepos 19 dieną, š. m., "Gar
so" Redakeijos.,kambariu**,j h u t u -abai naudi 
222 South 9th str., Brooklyn,j 
N. Y., atsilankė: J . Tumasonis, j 
P. Molis, L. Šimutis, J. Banys,! 
T. Seinais, St. Daunoras, P. | 
Montvilas, P. Kyrius, K. Kru-1 
šinskas, A. Bendoraitis, Jonas j 
Lukas ir Jonas Karosas. . | 

Konferencijos pirmininkas 

mga: 
a) Am. L R. K. Federaci

jos* Tarybai ir Lietuvos Kata
likų Veik'mo Centro Tarybai 
iruti j savo rankas inkijatyvą 
kurti Kataliku Universitetą 
Lietuvoje. 

b) Sudaryti iš parinktų A-
merikos ir Lietuvos kataliku 

P Molis, raštininkas Jonas j d a r b n o t o j u kolai.sijas, k u r i o ; 
Karosas. 

Dienotvarkė. 
I. 

Lietuvos taika su Rusija. 
IL 

Amerikos lietuvių kataliku 
kultūrinis darbas. 

nt 
Komisijų pranešimai. 

• — o — 
» Visi patenkinti. 
Anglų spaudoje tilpusiastži-

iiias, pranešančias apie įjieiu-
vos padarytą taiką sa Rusi
nt ir Lietuvai nustatytus ru-
bežius vienuoliktos konferen-

• f 

cijos darbuotojai sutiko su di
deliu pasitenkinimu. Jie taip
gi pareiškė vilties, kad Lietu
vai susitaikius su Rusija, mū
sų tėvynės nepriklausomybės 
klausimas sparčiau išsiris ge-
rojon mūsų tautai pusėn. Ru
sijai pripažinus Lietuvos ne
priklausomybę i r Lenkams mū
sų tautos aršiausiems prie
šams traukianties iš Lietuvos 
rubežių, pašalinta dvi didžiau
si krinti prie Lietuvos laisvės. 
Darbuotojai tvirtai tiki, kad 
Lietuvos valdžia su visomis 
stavo įstaigomis netrukus per
sikels j Vilnių, Lietuvos sosti
nę, kurią grobonys lenkai no
rėjo neteisingai sau pasilaiky
ti. 

Jau beveik visos Europos 
didžiausios valstybės pripaži
no Lietuvos nepriklausomybe 
"de f acto." Rusijai Lietuvon 
valstybės pripažinus pilną ne
priklausomybę, turės ją pa
sekti ir kitos valstybės. 

I. 
Amerikos lietuvių katalikų 

kultūrinis darbas. « 

J. Šliogeris. 

NAUJŲ KUOPŲ SUSIOR-
6ANIZAVIM0 REIKALE. 

Kaip buvo tikėta, kad 22-as 
numeris teks susitvėrus Labd. 
Są-gos kuopai Gary, Imi, bet 
kolonija Rockford. 111. pasis
pyrė ir gavo 22-ą nunierj. Da
bar lieka tikėtis iš kolonijos 
Gary, Imi 23-o numerio, bet 
kad gariečiai vasaros Jaikn tu-
į ėdami save apielinkėje pato
gias vietas ant tyro oro links
mai laiką praleisti, tai ria ir 
ima abejonė, ar nepaver/, iš 
gariečių bile kolonija ir 23-o 
numerio? Rockfordienai ren
gėsi ilgai prie suorjranižavi
mo kuopos, bet ir ištesėjo, ir 
dar gražia'. Ret gnli 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
resu: St. .lueeviėia, 726 W. 13 
Str. Chicago, TU., arba Jul. 
Šliogeris, 1508 So. 48th Ci. 

S. Šliogeris. 

Katalikų Universitetas Lietu
voje. 

Kaip reikalinga ir svarbu 
inkurti Lietuvos sostinėje Vil
niuje Katalikų Univc-rsitetą. 
berods, jau buvo nekartą mū
sų spaudoje pažymėta. Nebe
reikėtų čia aiškinti tokio uni
versiteto svarbos ir intakos i 
Lietuvių valstybėm 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 vyrą. 

Amerikiečiai Lietuviai ypav 
turėtų šiuo svarbiu reikalu pa
sirūpinti. Jie gyvena daug ge
resnėse aplinkybėse, kaip Lie
tuviai tėvynėje, pas juos dau
giau pinigų yra* todėl jiems 
ir privalėtų tekti kad ir ne
didesnė, (ai lygi dalis lė-
šų ir dirbo, kuriant Kataliku 
Universitetą Lietuvoje. 

Federacijos Tarybos pus
metinis suvažiavimas ir Fede
racijos metinis kongresas, ku
rių priedermė bntų Katalikų 
Universiteto Lietuvoje rūka
lais rūpintis. — jau nel>eto!i. 
Ka(alikų darbuotojų vienuo
likta konferencija atkrepia 
domę niusų spaudos ir visuo
menės j reikalą uoliau pa?idai-

iškalno jfradėtų rupinties su-
-radimu Katalikų Universite
tui Lietuvoje lėšų Ir vedėjų. 
Amerikiečiu Lietuvių komisi
ja dirbtų Amerikoje iš savo 
darbo atskaitas išduodama 
Katalikų Centrui Lietuvoje. 

c) Įstok' • prie Tautos Fon
do Kataliku Universiteto Lie
tuvoje iukurimui speeijalį lė
šų fondą, i.- kurio pinigai bu
tų naudojami tik universiteto 
reikalams. , 

d) Katalikų Universiteto 
Lietuvoje K4ą kampaniją pra
dėti varyti Amerikoje tuojaus 
po Federacijos kongreso. 

n. 
Lietuvos Mokykla. 

Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija ragina Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
menę pareikšti savo reikaja-

į vimus, kad Lietuvos pradinė-
re, vidujinėse ir augšte^nėse 
mokyklose hutų palaikoma 
krikščioniška dora ir dvasia, 
be kurių pati tautybė negali 
augti ir bujoti. Taipgi ragina 
kiek išgalės leidžia remti Lie
tuvos mokyklas, kurios pagel-
bos yra reikalingos, materi
jai iai, aukas tam reikalui siun
čiant per Tautos Fondą. 

m. 
Ateitininkų komisija. 

Mūsų augštesnius mokslus 
einančiai ruokslei i.i-ii dažnai 
yra reikalinga piniginė para
ma, be kurios'jinai arba negali 
užbaigti savo mokslo arba 
bekovodama su gyvenimo sun
kenybėmis praranda fizines pa 
jėgas ir vargais negalais pa
siekusi savo tikslo, netekusi 
sveikatos, nebepajėgia dar-
buoties savo tėvynės ir visuo
menės naudai. Lietuvių stu
dentų, vargstančių augštesnė-
se mokyklose yra nemažai A-
Uierikoje, o dar daugiau Eu-
r.^poje. F.iisjos augs Česnių mo
kyklų lietuvių studentų dau
guma karo metu buvo priver
sta pertraukti mokslus ir šian
diena 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 j 
kariuomenės eiles. Jiems vi
siems lietuvių visuomenė A-
merikojo ir Tėvynėje turėtų 
parūpinti tolimesniam mokslui 
lėšų. Prityrusių ir ingndusių 
darbuotoju politikos ir visuo
menės dirvd^e mums labai 
trūksta, o jei mūsų troškimas 
turėti Katalikų Universitetą 
Vilniuje išsipildys, - - tai jam 
reikės ir mokslavyrių profeso
rių, kuriuos dabar ant pirštų 
galima suskaityti. J Lietuvos 
atoįti rinitai žiūrint, pirmiau
sia reikia katalikiškos moks
leivijos likimą aprūpinti. Jei 
mūsų moksleivija fms soti ir 
turės gerų aplinkybių savo 
gabumams vystyti, Lietuviš
kos, katalikiškos visuomenės 
padėtis bus užtikrinta. 

(Pabaiga bus). 

Nebetoli jau L. R. K. A. M. 
S-mo seimas. Tatgi reugkimės 
prie jo rimtai. Padarykime, 
kad šįmetinis ^Moksleivių sei
mas butų: skaitlingas delega
tais ir turtingas sumanymais. 

Seimo vakarai bus tokioje 
tvarkoje: * 

Rugpjūčio '2$ priėmimab de
legatų So. Bostone. 

Rugpj. 27 d. 9 ryte čv. Ki
štos. Sesijos prasidės 10 va
landą. Vakaras C£rabridgo, 
Mass. 

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

Rugp. 29 d. vakaras So. Bo
stone. 

Dabar svarbu, kad 3-r- o na
riai susiųstų įnešimus ir duo
tų žj.ioli; kiek suvažiuos <"Lle 
gatų. 

Visais reikalais galima 
kreipties tiesiog "Moksleivio" 
redakcijom. 

nakvynės moksleiviams bus 
veltui. 

V. J. DamaSas. 

ROSELAND. HJL. 

Liepos 27 d. Lietuvos Vyčių 
S kp. laikė pusmetini susi
rinkimą, kuris buvo ypač skai
tlinga*, nes susirinko visi kp. 
nariai ir visi sumokėjo Cent
ro mokestis. 

Padalyta daug naujų nu
tarimų, būtent, ateinanti rude
nį įrengti bent tris vakarus. 
Viename pastatyti scenoje 
"Orleano Mergelę". Šitas vei
kalas, rodos, pirmą sykį bus 
vaidinamas Chieagoje. 

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

Išrinko delegatą Juozą Ra
manauską i Lietuvos Vyčių 
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. 

Toliau išrinkta žaislų ko
misija, kurion pateko: p. J . 
Karečka, p-Iė 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 kp. turi nemaža 
mergaičių, lankančių augštes-
nes mokyklas. Jš jų dvi žada 
stoti į universitetus. Viena, 
baigusį 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 keliu. Iš tokio jau
nimo bus naudos ir mūsų tė
vynei, Lietuvai. 

Ant galo prisiminta apie 
karininką S. Harris'ą. žuvusį 
por kareivių sukilimą Kauno. 
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 tapo 
surinkta. 

Po susirinkimo visi žaidė 
"Karvelėli" ir kitus Žaidimus. 

Korespondentas. 

CICBRO, ILL. 

»v. Ant parapijos benas tu
rės ypatingai svarbų susirin
kimą, į kurį kviečia visą my
lintį muziką ir dailę jaunimą 
iš Cicero ir iš Chicagos. Apie 
beuo svarbą ir jo gabumus liu
dija daug sykių atlikti dideli 
darbai. 

Benas, vadovaujant p. L. 
Krekščiunui, laiko mėnesinius 
susirinkimus pirmą kelvergą 
kožno mėnesio. Lavinimosi va
karai būva panedėliais, utar-
ninkais, ketvergais ir pėtny-
čioniis 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 m., Šv. Antano parap. 
svetairėje, Cicero, 111. 

J. Šliogeris. 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 
Valdytos Antrasai: 

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

tininkas. 
J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. Woshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Mareinkcvich, P. 
Bardzilauckas. 

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

EXT&A! UK£S EXTRA! 
Ant pardavimo arba mainymo; na
mus 80—100—173 akeriai dirbamos 
žemės su garais budinkais. su gyvu
liais ar be gyvulių su visais javais. 
Dabar laikas pažiūrėti. Nuo Chica
gos 130 > mylių Sheboygan county 
Wis. 40 lietuviškų šeimyna. Jeigu 
nori būti bagetas, važiuok apžiurėt\ 
Gryno pelno j metus nuo $5000 iki 
$6000 dolierių. Kožną subatą. š; mė-
nesi važiuosinie ant ūktų. Jeigu kas 
norėtų ig>ai gerą ūkę", nepraleiskite 
Šios geros progos. 

Kas norite plat'iau žinoti atsišau
kite pas seną ūkininką, 

P. A. MAŽEIKA. 
3315 S. A u t o m Ave. Chk-ngo. IN. 
Tcl. Yanki 1138. 

REKALAUJA. " • — 

REIKALINGI 
Pa^bininkai 

Del generalio fabriko dar 
bo, kaip truckin^, šlavimo ir ? 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
210C Marshall Boul. 

PRANEŠIMAS. 

Ar ieškai pastovaus darbo? 

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

Link Beit Co. 

329 West 39 Str. 

REIKALINGI 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu . 
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite j Metropolitan State 

2201 W. 22nd Str. 

i 

REIKALINGI I.F.TBERTAT 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LtKK BELT OO. 
39th & STEWART 

REIKALINGI •i 

JAUTIESI PILNAS 
Ar nesijauti kartais pilnas, sunkus, 

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

Arba tavo virškinimas, arba iš
valymas yra netvarkoje. Jei toki savo 
stovį nepataisysi tuojaus. gali sekti 
biogos pasekmės. Pilvas darosi ne
tinkąs perdirbti maistą tinkamai, a-
petitas mažėja, atsiranda žarnų užsi
kimšimas ir diarrhca, nyksta energi
ja: abelnas nusilpnėjimas ir liga. To 
visko gali išvengti, jei j laiką pa
vartosi seną. ištikimą Ncuropte Sto-
mach Bittcrs. regulerlame saike prieš 
valgį. Jis r1''•'<-••—."• •>-•• •'•••• 
pilnu, apsaugos uao û.i.i>< .i/.siKuu-
JHmo. užtikrins gerą pasilsi Ir atsta
tys energiją. Parsiduoda drugšto-
riuose arba rašyk 

J. B. SCHEIKR CO. 
17 W. Aastin Avc, Oilcago. III 

Leiberiai prie Samson Tractor Co.. 
Janosville, Wisc. Laivas su Bosu; ga
lima eiti - su superendentu kasdieną 
12 P. M. $5.00 iki $6 { dieną: vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
šinistai; karpenderiai; muolderiai: 
geri eutteriai; ir grindcrlai; found-
rės Kompanija duoda k&mbarj ir, 
Burdą. Siunčia kas dieną iš Wiscon-
sin į Miehigan Miškus; tea.msterial 
ir pjovėjai $7 S iki $100 mėseaivi. 

KOJIIbaris ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo mieste: ant ukesT"*"^K 
mėnesiui. K. ir V. Kasyklose, ztnc: 
anglių ir copperio. Svet!isi2emlus. ve
žame į Westus dykai kas dieną. 

1MAMOND AGENCT. 
557 W. Madison Str. 3nd fleor 
Telefonas Main 5074. 

Paieškau #vx>gerio. Matušo Stasiunai-
čio apie 4 metai iš Lietuvos. Girdė
jau esąs Ckicagoj. Jis pats arba kas 
žino jojo adresą malonėkite atsiliepti. 

KAZIMIERAS MANKCS. 
1428 E. K<->nokl Str, 

SprūMrTicM. Ui. 

= 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA 

naujas garadžius 50x130 pėdų labai 
ueroj vietoj. Atsišaukite tuojaus: 
SS15 Aulni.'ii Avc. 

T c M d u . s Y ar*- 1138 

PARSIDIODA 
labai pigiai 2 lubų medinis namas 3 
pagyv. 2 po 4 kambarius, 1 pagyv. 
7 kambariti. Randos $465.00 j me
tus. Prekė $2300.00 inmokėti $1000. 
00. likusius kaip randa. Prie 8434 
So. I IIKIII Avc. navininką.- ant 2ro 

. ' , y r^"n^"TTJO 
.:a ,:;^ .ji^a ir storas 47 gatvė; ant - ' 
rame fK>orc yra 2 rendos, lisai išei
na 15 d. Soptembcrio. Gera vieta kie
kvienam bizniui. 

Atsišaukite 
K. ^ I S I N G E R , 

183* W. 47 Str. 

PARSIDUODA 
N'amas ir lotas — 375S \Vallace str 
Bizniui geras kampas. 

Kreipkitės 
131t W. 551h ChOago. III I 

i 
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MOTINOS! TĖVAI! 
Ar norite kad jusit dukteris dirbtų geriausiam šio 

S miesto fabrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro-
| ga ir gera alga? 
E Ar nori ki*l jos turėti švarų darbą ir geras darbo 
a sąlygas? 

BIZNIERIAI GARSMKITES 
" D R A U G E . " 

5 Jeigu, taip, ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
: ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. Darbas randasi 

3 prie poperos, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu-
S re*. Subatomis iki j>iet. Pamatykite Miss Murphy. 

5 Rand McNally & Co. 
Chicago. 

2-ros Lubos 
1536 So. Clark St. I 
i 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. i PLĖŠIKAI ATĖMĖ PINIGUS 

IR AUTOMOBILIŲ-
Ketvirtadienis, rugpjūtis. 

Šv. P. Marija Snieginė. 
Penktadienis rugpj . 6 d,. 

Viešpaties atsimainymas. 

n. 
Euvo du; ir abudu dideliu 

juoduku. 

MAŽAI PADIDĖJO MOKĖS 
ČIAI GACVEKARIŲ KOM 
- PANIJAI . 

Personalės nuosavybės yra 
$41,869.178. 

Asesoriij taryba paskelbė, 
kad gatvekariu kompanija 

Clucagoj tur i personalės nuo-
Šįrybėn $41,869,178 vertės. 
Ton sumon neįskaitomas indė
nas kapitalas. 

Kompanijos nuosavybės ver
tė mažai padidėjusi. Nes u/. 
tas nuosavybes jai prisieis šį
met mokesčiu mokėti tik $2,-
583 daugiau kaip perniai. 

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

Piliečiai nenori turėt i deficito. 

Ciceroje, šalimais Cliieagos 
mokyklii apskrity-* pereitais1 

metais turėjo daugiau 100 tū
kstančiu dol. defieito. supran
tama, tasai deficitas sugulė 
ant pačiu piliečiu. 

Kad ateityje kas tokio 
nebūtu, miesto piliečiai .mo
kesčiu revizijos tarybai pada
vę peticija. Pareikalauta pa
tikrinti , ar a t i t inkama! ten 
mokestys mokamos. 

Peticijoje pareiškiamas štai 
koksai faktas: 

Oak Pa rk y ra mažesnis už 
Cicero. Oak P a r k užima pus-
penktos ketvir tainės mylios 
plotą. Turi 40.000 g y v e n t o j į 
Nuosavybių vertė apkainuoja-
m a $15,887,000. 

Kad tuo tarpu Cicero u/.i-

Aną rytmetį H. F. Finkel-
stein, 1300 So. Cnlon ave.. Ir 
J. Singer. apsidraudimo agen
tas, pasirengė kur tai važiuoti 
nuosavu automobiliu. Nuėjusiu 
šaliniais gatvės iš pašiūrės iš 
traukė automobiliu. Tik staf-
ga Šalimais jų pasisuko du di
deliu nigerin su revolveriais. 

Fmkelsteinui ii Singerini 
liepta pakelti rankas. Nuo ju 
atimta vienas brangus žiedas, 
brangintina špilka ir keli šim
tai dol pinigais. Išviso su pi
nigais pasidarė $3,685. 

Po šitos operacijos abiem 
liepta nusisuki i veidais i sie 
TUį> Juodu plt'šiku užsuko au
tomobilių, sulipo ir nuvažiavo. 

Tuojaus pranešta policijai. 
Tokiu atsitikimu mieste 

daugybė. X<-i policija, nei kit
kas negali išnaikinti tu pikta
dariu. 

Kasdien mieste pavagiama 
po keliolika automobiliu. Did
žiuma automobilių nežinia kur 

j pragaišta. 

i š 
dėjo rinktis ira?k!rt »n vie
ton: vieni'ėjo pėsti, kiti važia
vo automobiliais ir taip susirin 
kę į viena didelį burj pradėjo 
žaisti visokius lietuvišku? žai
dimus, dainuoti lietuviškas 
dainas. 
Apart kuopos narių ir drau

gų, buvo atsilankęs svečias! 
vienas iš žymiausių Lietuvių 
darbuotojų gerb. kun. prof. 
P. Biu-ys, kuri daugiausia 
su visais .šnekėjo apie našlai
čius ir reikalą jiem? nuosavo 
prieglaudos namo. I r taip vi
siems l»esikalbant prisiartino 
pavakarys. 

SS" 
Ketrirtafliaias, rngp. 5 1920 

sc 
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L, L. P . STOCIC VALDYBŲ i 5 
DOMEI. 

t < 1 

CHICAGOJE PABRANGĘS 
APSIDRAUDIMAS. 

Perdaug čia Įvyksta visokių 
piktų darbų. 

Obieagojo npsi<Jr«nudimas 
kompanijose taip pabrangęs, 
!̂ <1 kuone dvigubai sulyginu? 
su kitai? miestais. Nelengva 
čia šiandie pačiam žmogui ap
sidrausti, arba apdrausti savo 
daiktus, krautuves Ir prekes. 
Už apdraudimą reikalaujama 
augštų premijų. 

Kame priežastis? 
Visiems ji aiški. Ohieagojo! 

Tada gabios mūsų šeiminin
kės ant žalio? pievelės paren
gė "s ta lą" , užtiesdamos bal
tomis staltiesėmis, ir visą nu
dėjo visokiais valgiais, taip 
kad ir puikiausiame Cbicagos 
viešbuty) vargiai te visko bū
tum galėjęs gauti. 

Kadangi tą pačią dieną ir 
tame pačiame parke buvo iš
važiavimas Oieero $v. Anta
no parapijos mokyklos vaikų, 
tai su jai? buvo ir dvasios va
dai, gerb. kun. H. Vaičiūnas 
ir kun. Vaitukaitis. Tat gerb. 
kun. H. Vaičiūnas tapo pakvie
stas ant vakarienes, o kun. 
Vaitukaitis pasiliko prie vai
kučių. 

Taipgi netoliesia buvo šei-
miainis išvažiavimas ir ftv. 
Kryžiaus parapijos Moterų 
Sąjungos 21 kp., su kuriomis 
dalyvavo ir gerb. kun. Pakal
nis. Tai ir jis buvo pakviestas 
ant vakarienė?. Susirinkus a-
pie " s t a l ą " kp. raitininkas, 
J . Petraitis paprašo gerb. kun. 
P. Bučio atkalbėti maldą ir po 
jos pradėta užkandžiauti l>ei 
linksmai šnekučiuotis. 

Baigiant vakarienę kun. P. 
Bučys pasakė tam pritaikintą 
prakalbą J a m pabaigus dar 
kalbėjo kun. H. Vaičiūnas ir 

Šiandie vakare, t. y. rugpj. 
7:30 valanda, šv Jurgio 

parapijos svetainėn yra šau-
Jkiamas dideliai svarbus Lietu
vos Laisvės Paskolos Chica-
gos Apskričio gusi rinkimas, 
kuriame bus kalbama svarbus 
i<nkato:. Visų s t >čių valdy
bos, arba jgaliotinia ir pavieni 
darbuotojai paskolos srityje 
kviečiami susirinkti. 

L. L. P. Apskričio VaJd. 

i Idant pagelbėti savo šeimyną kuogreičiausiai | 
Siu>k piningy j Lietuva Š 

TELEGRAMA 1 
IR CABLEGRAM i 

g 
Tai yca greičiausias būdas siuntimo piningu - § 

s 

Ateikite ir Persitikrinkite | 
Kad piningus j Lietuva 

IŠ TOWN OF LAKE 

šv. Ov-ilijos giedoriu d r-jos mė-
nosinis susirinkimas Įvyks pėtay-
("ioj. rugpjūčio 6 įL., ba/. svci^ 
*:00 vai. vak. Kviečiamo gicdorius 
skaitlingai susirinkti, nes turime 
•tptarti svarbių reJkahi. _vpa<" 10 
n»clu sukaktuvių vakaivli kuris 
tus rugsėjo 26 d*į Srhool Hali = 
svot. Reikia jau rengi i<s. nes ne-
nii'go -ateis tą dient-N'-. 

Valdyba. 

Division State Bank 
Siunčia sulyg žemiausie dienos ku r so greitai ir teisingai. 

i 
S 

5. Su visais reikalais užeikite a r rašykite į 

JUOZAS M. BALTIS. H 
S 

Vedėjas Pinigij Siuntimo Skyriaus, s 

pi tašus, 
inius . maliavas. 

kuknmius dalykus ir Irinis visokius 
dalykus prie gyvenimo tinkančius, 
galėsite pasirinkti. 

Atoikite visi. no nepraleiskite tos 
i •-'•> ••-•. "if.Tr t]-tam r»il'f«wl«irin i , i progros ir pasinaudokite, iš rų nesrir-

! : " " , I - 1" !v , ' , ,K1!11M kanenes prisiminta, ar nebūtu: d.-tu pigmm.... 

Sąj. nuopelnus ir pagirdami 
I 8-tą kp. ož surengimą tokio 
.gražaus išvažiavimo. Po va-

GEBBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS. 

Šiuomi pranešu virš minėtiems 
kad aš perkėliau savo įeisiu ofisą S 
nuo No. 4">42 So. W<H><1 Street, j ~ 
N'o. 4.">09 So. Ashlaful Avenuė, 
Ohicago. 111.. kur, kas vakarą nuo 
7 iki 9 ir kas šventadieni nuo 11 
iki 1 valandų, aš pratusiu ir atlik
siu visokius teismiskus reikalus, 
šis ofisas ir mano pastangos bus 
pašvęsti vedimui visokiu sudu vi
suose teismuose ir egzaminavime 
ir parengime visokių legališku do
kumentu ir abstrakti]. 

Su padėkavone .mano remėiams. 
Advokatas, J. P . WAITCHES 

DIVISION STATE BANK 1 
2749 W. Division St., irti Caiifomia An. f 

(ar t i Hnmboldt P a r k ) . Chicago, DL | 
Pinigu Siuntinio Skyriaus valandos: nuo 9 vai. ryto iki 5-tai vai. po piet. Utar- S 

ninkais ir Subatomis visą »lienv iki S-tai vai. vak. Nedėl iom^ nno 10-tos vai. ry to S 
iki 3-čiai vai. po pietų. . -*-. '•','..• S 
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FIRE SALE 
Išpardavimas pnMd<s 2 Rups4--jo 

(Aiipiist) 9 vai. Tff* ir traukais iki 
7 1\UKM'J<> 1920 m. j 

%* 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str . 

T<5 Canal 2118 
Valandos: 10 r>'t« iki S vakare 

Gyvenimas 
2811 VY. 6Sr«l Str. 

• 

Tol Prospeet 34CC. 

l lfJ parduosiire ^ęr.iaus prekes, 
p.trlor sets, karpetūį, lovas peOius, 

i> i i • - v , - T i i kr.modas. stalus, UfieluB, 
Pakalnis, nup»es4lami Labd. f plunksnas, kaidras. 

ma 6 ketvirtaines mylias te-Į kad tarytum, jie via butu su- Į ^ ^ | a r p susirinkusiu pada-
ri tori jos. Turi 4.1.000 gyven-
tojti. (Ii nuosavybių* vert«"• ap-
kainuota $10,451,000. 

Be to, Ciceroje yra keletas 
dideliu . dirbtuvių. Jos dau.e; 
ką reiškia. Tik ju vienu vertė 
pažymėtina. 

plauke iš viso margo pasaulio, i r v t i rinkliavą našlaičiu nau 
Kasdien užpuldinėjimai, p l ė - | d a i : sumanymui visi pritarė 

! ir aukojo: šimai, galvažudystės, vagys
tės ir visokie kiti pikti dar
bai. • ' 

PALIUOSUOTAS VINCI 

IŠIMTA I š U P Ė S ŽMOGAUS 
LAVONAS. 

Nežinomo žmogaus lavonas 
a t ras tas šiaurinėje Cbicagos 
upės šakoje. Pa imtas i Gurs
kio lavoninę, 2839 Belmont 
ave. Yra 6 pėdų Ir 7 colių. 
At rodo buvęs papras tas darbi
ninkas. 45 metu amžiaus. 

PALIUOSUOTI RADI 
KALAI. 

Iš kalėjimo po $20,000 pa-
rnnka paliuosnotas James Vi-
nci. kurs keliolikai metų ka
lėjimu buvo nubaustas už pri
sidėjimą prie nužudymo Mau-
rice Enright. 

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

Andai teismo nubaust? 20 
radikalų paliuosuoti po paran
ka. Xes jų advokatai darbno-
ja.*i atnaujinti bylą. Oi jei 
tas nebus sralima padarvti bus 
paduotos apeliacijos. 

L P I P D Ė Š Ž AUTOMOBILIU 
AGENTŪRA. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ BRIGHT0N PARKO 

Vienas jaunas vyrukas, kurs 
pasisakė esąs John Smith, už
ėjo automobilių agentūros ofi-
^an, 2333 So. Micbisan ave. 

Vasaros metu 
sulaukę visi ,&R©r?ės iš miesto 
važiuoja Į parkas, miškus, kad 
pakvėpuoti tyru oru ir pasi
džiaugti gamtos grože. Va
žiuoju pavieniai, šeimynos. 
draugijos bei organizacijų 
kuopos, kurios sa. ' - išvažiavi
mus vadina piknikais. 

Tokį išvažiavime., arba pik-
Pasir inkęs automobilių, a-Į "'ką. bepos 25 d. lmy> įren-

gentui Balcb padavė $.">0. A- £us ir Cbicagos Lietuvių Ry-
gentas a ts id- rė geležinę šėpą 'mo Katalikų Labdaringosios 
padėti pini.^is. Tuomet taria-! sąjungos 8 kuopa Marąuette 
masis Smith staiga esžtran- P » « e , prie kurio randasi mu-
kė revolveri, agentui li<-pė 
pakelti rankas, iš šėpos pasiė
mė $1,315 ir pabėgo. 

P ik tadar i s pasiėmė ir savo 

•ų organizacijos žemė (lOake-
riu). ant kurios bus pastatytas 
našlaičiams namas. 

Apie 2-rą valandą po pietų 
$50, kuriuos buvo davę^ kaif>o kuopos nariai ir narės su savo 
rankpinigius. [draugais l>ei d rao^mis pra-

Po 5 dol.: kun. P . Buėys. 
kun. IT. Vaičiūnas, kun. Pa
kalnis. F . Stasiulis 3 dol. 

Po 2 dol.: P. Serpetis, O. 
Pibikauskienė, C. Marozienė, 
R. Andrelinna.s. J . Gajauskas 
1.50. 

Po 1 dol.: J . Valskis, F . 
Visgirdas, V. Lindžius, F . Ju-
nokas, B. Venckevičienė. J . 
Podžiuvelis, P.Kvietkus, RNe-
nartonis, J . Rupšis, F . Peža, 
A. Zadrauskas, J . Gajauskas, 
B. Sandarienė, J . Jeruševi-
ėins. O. Prasvevičienė. J . Kaz
lauskienė, A. Jakubauskaitė, P 
Kaulienė, J . Gubliauskienė, B. 
Šimkus, Z. Leikauskas, B. Ne-
nartonis, J . Petraitis, P . Vir
bickas ir A. Žilienė 50c. 

Viso labo surinkta 52 dol. 
Užbaigus rinkliavą vėl pra-

s : ' irlienio'vjdėjo žaidimai: ristynės sto
riausių vyrų. lenktynės suau
gusiu ir vaikų. Kuris pirmiau
sia atbėgo j paženklintą vie
tą, tas gavo <lėžę saldainių. 
Tr taip tęsės iki sutemos. I r 
tik pradedant temti visi link
smi ir su gerais Įspūdžiai pra
dėjo traukti j namus. 

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

Visiems dalyvavusiems ir 
aukotojams širdingai aėių. 
Širdingai acių ir šeiminin
kėms, kurios tiek daug darbo 
ir pasišventimo padėjo suren-
gdamos tokią skanią vakarie
nę. 

ANTON K0SMOWSKI, 
1741 W. 47th Str. 

~WTONIG 
GZKiZJEEZl-yj£*?.<7 

Po vaistui oeažmlrSk. kad geriau-
«t*s va i s tu tavo skilviai yra KATO-
NTC. Pr&alina visti* neamarurati« 
suvirškinime o tas rettkia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodam* 
oa*. visos aptlekonas. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė s a v o oflsa p o m m . 

4729 S. «Ash]*nd Avernie 
Specialistas džiova, motenj ir vy
ru liga. 

Valandos nuo 10 Iki 12 jSryto; nno 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliotais 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, * . 
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės 

4 5 Bror>dway, New York Cky N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

. « . 

T»L Dro^er "•<? 

Dr. C Z. Vezelis , 
lilETCVTS DENTISTAS » 

Valandos: suo 0 ryto lkl 9 vak. j 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 1 

'4712 SO. ASHLAV0 A V E K C ' E ! 
arti 47-tos Gatvės » 

s>s»—i m as»s»ssįO — • m m s^ssss * i > • • — mm s a j | 

DR. S. NAIKEUS 
KIETUVm 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflaaa Ir O/renime rtetm 
S35S So. Balsted 8tE. 

Ant Viršaus Universat State Bank 
Valandos nuo 10 iki IX ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo""? iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 1* iki 2. 
TcletoffM Tards S844 

* — 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 9149 so. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cblcago, TOL » 

SPECIJALISTAS \ 
Moteriškų, VyriSkę, taipgi chro- ] 

ni&kų Ugu. | 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki > po pietų, nuo ( iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po> piet. 
Telefonas Ysrds 687 

-

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parveiė 

virs 300 Įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y & o ' ' 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., jJradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita y ra ta ip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kallia neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

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

M ėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
' iVy t į . " Prenumeratos ka ina : Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3 2 6 1 S. Halsted St. Chicago, IiL 

S*————• 

A. PETRATFS s. FABIJONAS 

A. PETRATIS k C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—nTSCRANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Pardnoria 
Tjlivokortea 

NOTARU lrgAS 
80» U\ S5th Str. Chicago. III. 

Tolephono iu>ulevard « l t ! 
• • • • • • * • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • A 

i garsinkite* "Drauge.' 

Resid. 113t Indef^ndctMe Blvd. 
Telefonas Van Barea 2*4 

08. A. A, ROTH, i 

gydytoja* ii 
SpeeUaHstas Mot 1 1 a , V y r l * » 
Valka tr viso lnusrtsa-ą Vgų 

VALANDAS: 10—11 ayta t — « po 
T—a vak. N M ' M O S I B 1 0 — l t «. 
: SSM So. Halsted BC, OMOS«D 
Telefonai D i u n a M t S 

» » t » a a a a t M » » w % a » » W M 

vaa^atvft***-^: o %%w%**&%% av 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

B. Nenartonis. •>»••• a a a t y » a ^ » ^ — a • • % » — • 

ŪIDlIAUSU Į !ETl)YlS» ĮRAUT8YE fllIGaBME 

• 

:PBARL OA*BN KOMCBVTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BERHKALO 
Musų krautuvė—viena iš didfiausin Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drakuoti ir ofito darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodiiue, fiedus, Siubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir emuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikali&kos instrumentus atsakančiai 

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

TeJefcnas: DBOVBB 7809 
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