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B o l š e v i k a i N e p a k l a u s ė A n g l i j o s Nesutikimai Tarpe Darbininkų 
Viršininkų 

Jie Nori Atskirios 
Taikos su Lenkija 

An$ija Ruošiasi Karan 
prieš Rusiją 

Lenkų Delegatai Iškeliavo 

BOLŠEVIKAI ATMETA ANGLIJOS REIKALAVIMUS. 
LONDONAS, Rugp. 6. — Anot laikraščio Times, Maskva 

atsako jau Anglijai i šitos reikalavimą pertraukti mūšius Len
kijoje. Tai atsakymas i bolševikų delegato čia Kemenevo pa
tarime paklausyti Anglijos. 

Sulig Times. Maskvos sovietas atsakyme pareiškia, jog 
nepertrauks mūšių ir brioviniosi Lenkijon, kol nebus ^padaryta 
armistieija su Lenkais. Sovietai nori armistieijos ir taikos. 
Bet taikinsis su Lenkais be jokios pašalinės pagelbos. Todėl 
talkininkai neturi maišyties bolševikų-Lenkų nesutikimam 

Maskvos sovietas pagaliaus pareiškia, jog bolševikai ne-
tykoja panaikinti Lenkams nepriklausomybę. Sutinka stoti 
Ąflglijos pasiųlyton konfereneijon Londone. Bet nesutinką, Jid George vakar parlamente 
kkd toje konferencijoje gajy^gfcfc a^tovai gen. ^mĖtikMĖ* fc^M^~^"^ " — * — T:~ 

1 na r £nų bolševikų-priešininkų. " " " " ' " 
Reiškia, bolševikai atmeta Anglijos reikalavimus. Ang

lija priverčiama pakilti karam 

ANGLIJA BLOKUOS RUSIJOS PAKRAŠČIUS. 
LONDONAS, Rugp. 6. — Laikraštis Chronieie praneša, 

kad Anglijos vyriausybė nusprendusi blokuoti Rusija. Šiau
rinėse jūrėse atsirandančiam Anglų karės laivynui Įsakyta 
tuojaus plaukti i Baltijos jūres. 

Bus pavartota blokada. 

Militariniuose sluogsniuose 
kalbama, kad talkininkų smar
kiausias bolševikams ypas — 
tai blokada Rusijos. Tą bota-

| gą talkininkai, kiek žinoma, 
paleis darban pirmiausia. 

j Kai-kas išreiškia abejonę, 
| a r talkininkams bus galima 
pristatyti Lenkijon karės me
džiagos, kuomet bolševikai nuo 
Lenkijos atkirs Danzigo uos
tą arba kuomet paims Varša-
vą. Šitam atsitikime talkinin
kams prisieitų pavartoti blo
kadą ar kariuomenę. 

Kamenev reikalauja pertrauk
t i mūšius. 

Kamenev yra centralinio 
Maskvos sovieto prezidentas. 
J i s su Krassinu yra Londone. 

Po konferencijos su Angli
jos ministeriu pirmininku jis 
mušė telegramą Maskvon pa
reikalaudamas pertraukti mū
šius Lenkijoje ir snsioti ofen-
syvoje. 

Ligi vakar popiečio negauta 
atsakymas iš Maskvos. Nežinia 
kaip i tai atsineš sovietas. 

Ministeris pirmininkas Llo-

Nėra. Bolševikizmo Lietuvoje 
L i e t u v į Atstovybe Amerikoje gavo sekamą oficijalę kab 

legramą wį> Eltos: 

K A U N i s . Rugp. 2 (11:43 vai. vakare ) . — Išvažiavo i 
Rygą Pabajtijos Konfereneijon Lietuvių delegacija, kurion 
ineina Dr. ,šaulys. pirmininkas; Konsti tuantos Sekretorius 
Natkevičius; taippat narys atstovas Rygoje Dr . Zaunius. 
Drauge išvuįžiavo reikalingi Įvairių ministerijų ekspertai . 

Kaunan; atvyko Italijos atstovas. Kapi tonas Sala Umber 
to. Pradėję eit savo pareigas. 

ATSTOVYBĖS PRIERAŠAS. 

apie bolševikų sukilimą Lietuvoje neparemtos. 
Paskelbtos žinios, matomai, kalbėjo apie bolševikų elgimąsi 
tose Lietuvos dalyse, kurias bolševikai yra tuomlaikinai u i 
ėmę ir, kuriose jie, pagal gautas žinias, begalo ž iaur ia i perse 
Moja i r terorizuoja gyventojus. 

sia kaipo tecbnikaliai pata
rėjai Lenkų jgeneraliam štabo. 

mė Brody. 

eijaliam Trenku 

T«eukaa 

Vakar 
pranešime; 

P A S K I R T A PILGRIMŲ 
DIENA. 

ei jos fronte jie nuo bolševikų 
atsiėmę Brody. 

Išilgai Ser£t upės ameriko
niški lakūnai, anot pranešimo, 
daugiau pusantro tūkstančio 
bolševikų pjpigaišino pamezda-

Ąitndma iTis; .^ę^^^. 
keliavo Minskan, i kur juo* 

Washington, rugp . 6. — Pa
minėti 300 metų sukaktuves 

akyta, jog(«ali- nuo atkeliavimo šion šalin pir
mųjų iš Europos pi 1 grimų pre
zidentas Wilsonas paskyrė 
gruodžio 21 dieną. 

pasakė, j og kbnferavęs su bol
ševikų delegatais ir pareikala
vęs, kad Maskva kuoveikiaus 
pertrauktų mūšius Lenkijoje. 

Jei Maskva Daklausys ir ta t a i k o s taryboms 
padarys, tuomet bus aišku. - T ^ V n "<*rA 
kad bolševikai turi nnro . tav 
kinties su Lenkais. Priešingai 
gi bus aišku, kad bolševikai 

TAUTŲ SĄJUNGA TURĖJO 
SUVAŽIAVIMĄ. 

~ S * n Seba&liau, T(n1iX rtt.gp.-
5. — Tautų sąjunga čia turėjo 

buvo pakvietę bolševikai. Iš- į suvažiavimą. Suvažiavimo nu
keliavo įgalioti padaryti ne 
tik armistieija, bet ir pradžią 

Lenkų Regata-". *nzr™n 

pareikalausi? n ro ^iše-H1---
turėti laisva ties:osrini susis?e-

tar imai ne visi y r a žinomi. 
Tik žinoma,, jog sąjunga prie-
'anV5?i atsinešė j "^.ol-avima 

Kansaso anglekasių vadas ne 
klauso Centro valdybos. 

Indianapolis, Ind., Rugp. 6. 
— United Mine Workers of 
America organizacijos prezi
dentas Levris pasiuntė karštą 
atsiliepimą Į 33 lokales angle
kasių unija* Kansas valstijoj. 
Tuo atsiliepimu Įsakyta darbi
ninkams paliauti streikuoti ir 
imties darbo. 

Sulig gautų čia žinių. Kan
sas valstijos anglekasių aps-
krityj streikuoja 3.888 angįe-
kasiai. 

Atsiliepime prezidentas Le-
wis pažymėjo faktą, kad tie 
anglekasių streikai nelegaliai 
ir neautorizuoti. Kaipo tokie 
jie laužo kontraktą, padarytą 
United Mine Workers of A-
nierica Su South\restern Ooal 
Operators' asocijacija. 

Podraug Levis pasiuntė te
legramą Alexandrui Ho\vat, 
Kansas anglekasių unijų pre
zidentui. Telegramoje kaltino 
jį. kad jis visai organizacijai 
daro nesmagumus palaikyda
mas nelegalius streikus. Le\n* 
perspėjo Howatą, kad šis at-

grama 
ligšiol 
res. 

ji Įžeidęs taip, kaip 
dar niekas to nepadar 

Howat pareiškė telegramo
je, kad tegu Le\vis eina ir 
ji prašalina iš jo raštinės, jei 
jis yra toksai drąsuolis. 

Sako: 
"Tamsta atsiliepi j mane 

demagogingai. Nepažįstu nei 
į vieno tokio žmogaus, kurs bu

tų demagogingesnis už tams
tą. Aš visuomet esu pasiren
gęs savo rekordą palyginti su 
tamstos rekordu. Ir tegu pa
tys anglekasiai nusprendžia, 
katras iš musųdviejų yra de

magogas. 
Wilsono padėka Lewisui. 

Prezidentas Wilsonas pri
siuntė laišką anglekasių pre
zidentui Lewisui. 

Prezidentas padėkoja angle
kasių vyriausiajam viršinin.r 
kui už jo sumaningai atliktą 
pasidarbavimą, del kurio tuo^ 
jaus sugryžo darban angleka
siai Ulinois ir Indiana valsti
joje. 

Lewiso pasielgimą preziden
tas Wilsonas pavadina garbin

ga organizacijos ĮstataR 

Howat pasipiktino. 

nA*rr* ̂ •.l", ^"\-../> c o - ' ^ t i r f f t c F ""pr* s i ' 
Sekant :s s;riun?os suvažia

vimas ivvks Švpica rijos mies-
VOKIETIJA STOVĖS UŽ SAVO TEISES. 

BERLYNAS, Rugp. 6. —Vokietijos, parlamente užrube-
žių reikalų ministeris Dr. Simons prane.^ė, jog Vokiečiai gins 
savo teises, jei talkininkai mėgins siųsti savo kariuomene 
Lenkijon per Vokietiją. Simons sakė, jog prireikus Vokietija 
galės pakilti ir karėn. 

LENKAI SULADTO BOLŠEVIKUS — VARŠAVA. 
VARSA VA, Rugp. 6. — Lenkų generalis štabas praneša, 

kad Lenkų armijai pavyksta vietomis sulaikyti bolševikų 
briovimąsi, ypač šiauriniam fronte. Tas Įvyksta todėl, kad 
Lenkų armijai pagellion atėję liuosnorių pulkai ir J>nkai jau 
apturi daugiau ginklų ir amunicijos per Danzigą. 

Šiandie seka baisus mūšiai del Yaršavos ir Lvovo. Lenkai 
stato paskutines savo spėkas. 

BOLŠEVIKŲ DELEGA
TAMS KARŠTA LONDONE. 

ANGLIJA RENGIASI PAS 
KELBTI MOBILIZACIJA. 

Prisiartino galutinas krizis. 

pakilusi karėn prieš Vokieti
j a 
Gal bus šaukiami liuosnoriai. 

Laikraštis Evening News 
patyręs, jog vyriausybė su at-

Londonas, Rugp. 6. — Kaip sid^jhnu aptaria Lenkijos pa-
Anglų, taip ir kitų viešpatį- dėti. i>endrai su Prancūzija 
jų diplomatai šiandie daugiau j Lenkijon bris pasiųsta d.dvlė 
nieku iifiuimii, kaip tik Len- Į kiekybė karės medžiagos, 
kijos respublikos likimu. Nes j B talkininkų pusės nėra 
kaip veikiai ta respublika i š - | n e i mažiausio dvejojimo, pa
kilo, taip dar veikiau ji gali reiškia tas laikraštis, nors 
sugriūti. i mažiausioj dalyj atsisakyti 

Vienas diplomatas apie Ei: .j savo Opozicijos Lenkijos žvilg-
su-Lcnku kr.z! pareiškė: sniu. 

Matyt, Anglija juos sugrąžins 
Rusijon. 

' 'Padėtis t*ip bloga, kaip 
kad Rug])jui\j 1914 mfeiais." 

Tai& metais Anglija buvo 

RUGPJŪČIO 6. 1920. 

Chieafro su priemiosėiais. 
Gražus oras šiandie ir r-Ą-foj: šinn-
die vėaau. 

Temperatūra vakar aukščiausia 
90 1.; žemiausia — 71 1. 
"-Saulė teka 5:48; leidžiasi 8:0:?. 
Mėnulis pateka 11:24 vakare. 

Anglu vyriausybė, matyt, 
pašauks armijon liuosnorius. 
Nes būtinai reikalinga apdrau
sti Versailleso sutartĮ. 

Dvi kariuomenės diviziji 
Anglija gali pasiusti kiiovei-
kiau-. P»et kitų divizijų pa
siuntimas užimtų laiko* 

Kalbama apie mobilizavimai kams daugybė anuotu, šautu-
karės lair\-no. Teėiaus tame vų ir net tankų. 
klausime kabinetas H?r netarė 
paskutinio žodžio. 

Prancūzų oficierai kasdien 
iškeliauja Lenkijon, daugiau-

Londonas. rugp. 5. —«- Angli
jos ministeris pirmininkas Llo-
yd (ieorge vakfcr pas save bu
vo pasikvietęs rusų bolševikų 
delegatus. Krassiną ir Kamie
ne vą# Sakoma ministeris bol
ševikams padavęs ultimatumą. 

Konferuota per tr is valan
das ir tai išimtinai Lenkijos 
klausime. Bolševikų delegatą} 
buvo prisiminę apie tarybas 
prekybos reikale. Bet Lloyd 
George nesutiko. 

Sužinota, kad Anglija atsi 
sakiusi vesti kokias nors tary
bas su bolševikais, jei šitie 
kuoveikiaus nep&ragins Mask
vos pertraukti ofensyva. prieš 
lenkus ir nednos pa lenkinan
čio atsakymo į Anglijos pak
vietimą konfereneijon Londo
ne. 

Priešingam atsitikime Ang
lija Krassina su jo visu šta
bu tuojaus" pasiųs atgal Rusi
jon. 

Gins nepriklausomybę. 

Ministeris pirmininkas pa
galiaus delegatams pareiškė, 
jog kaip ten nebūtų, talkinin
kai galų-gale imsis visų jiems 
prieinamų priemonių su tiks-
ln apginti T^nkijos respubli
kos nepriklausomybę. 

kimą su Varšava ir p r i im i 
nepataisomi ir prieš juos reiks l e n k i g k l l 0 S i ū g taikai principus.! te Geneva šimet iapkr . 1. 
imties kuoastriausių pnemo-; . ; 
nių. 

Lenkus laukia pragaištis. 

Nors kai-kas išreiškia abe
jonę, kad Lenkai butų tokiam 
baisiam padėjime, kaip apie 
tai pranešama depešose. 

Tečiaus nėra abejonės, kad 
Lenkai atsidūrę ant pragaiš
ties kranto. 

Reikia atsiminti, jog res
publika dar nebuvo pradėju
si paskvaikyti, kad tuo tarpu 
šiandie viskas sukoneveikta, 
sugriauta, išardyta. 

Gi jei bolševikai pagaliaus 
paims Varšava, jie ,*ali ten 
įsteigti sovietinę valdžią. Tam 
tikslui netrųksta lenkų bolše
vikų. 

Tuomet Lenkijoje butų duo
ta pradžia civilei karei. 

Paskutinės Lenkų pastangos. 

Iš Varšavos pranešama, jog 
Lenkai deda paskutines savo 
pastangas, kad kaip-nors su
turėti bolševikų briovimąsi. 

% Lenkų vyriausybė dienomis 
ir naktimis turi posėdžius. 
Tariasi su talkininku misijo
mis apie- priemones. 

Danzige iš laivų amunicija, 
ginklai ir karės medžiaga su 
paskuba pačių Angly karei
vių iškraunama ir siunčiama 
Lenkijon. Prisiunčiama Len-

Šaul-tii sirgimą ir .taiklbtusį .Įuoju.pilieuio^MtfrijotD d a r b u ^ 
Lesvis paklausė prezidento 

į atsiliepimo ir pakvietė pami-
| nėtose valstijose anglekasių? 

Howat gavęs telegramą, paliauti su streikais. Angleka-
tuojaus su telegrama atsakė šiai paklausė. 
jpjflgkic'iilai Lewisui. Šiandie išnaujo prasidėjo 

I š r a d i ->;= T^T^SJ) riirmo- darbai kuone visose kasyklose. 
ci^o rrri^^S htcftm ir demafro- Tuo keliu užbėgta už akių 
JTU. Sako, kad jis su savo tele- grūmojusiam angliniui krizini. 

J i s nepasakė, kad Lenkijon 
bus pasiųsta anglų kariuome-

! nė. Bet iš jo kalbos buvo ga
lima numanyti , kad tai turė
sianti padaryti Prancūzija. Gi 
Anglija pr is tatysiant i ginklu, 
amunicijos ir karės medžia
gos. 

Č*ia spėjama, kad turbūt , ir 
Amerika bus pakviesta talkon 
prieš bolševikus T^enkijon. 

Nuomonių įvairumas. 

Tą pačią dieną Anglijos mi
nisteriu kabinetas turėjo po
sėdį, kurs buvo pašvęstas iš
imtinai Lenkijos likimo klau
simui. Tartasi , kokių imties 
priemonių. 

Pasirodė nuomonių Į va iru-
: m a s v 

Ministeris pirmininkas ^ ir 
! Bonar Law stovėjo už tai, kad 
geriausias Lenki ja : paTengvi-

I nimas — tai tuojaus padary
mas diplomatinės taikos su 
Maskva. Nes tarybų metu bu
tų daug kuo palengvinta lnn-

; kams. 
Bet karės ministeris Cbur-

ebill stovėjo už neatlaidžią ko
vą prieš bolševikus. J i s pasa
kė, j og su bolševikais taikin-
ties -butų didis apsivylimas. 
Reikia pakelti prieš juos be-
gnilestingą karę ir be jokių 
apribojimų visomis priemonė
mis paremti I^enkiją. 

Nežinia ka ip pasibaigė tasai 
kabineto posėdis. 

SMARKIOS RIAUŠĖS 
DVIEJOSE VALSTIJOSE. 

VIENUR RIAUŠES PAKĖLĖ 
STREDHNINKAI. 

Kitur pakelta kova prieš Ita
lus gyventojus. 

Denver, Colo., Rugp. f>. — 
Čia streikuoja gatvekarių kon
duktoriai ir niotormanai. Va
kar jie su savo šalininkais pa
kėlė baisias ir kruvinas riau
šes, kuomet užpuolė gatveka
rių kompanijos remizas ir su
sirėmė su streiklaužiais, kom
panijos samdomais. Keli žmo-į 
nės nužudyta ir daugybė su
žeista. 

Kuomet policija nepajėgė 
streikininkų patvarkyti, kuo-

suradus du nužudytu vaiku. 
Abudu, sakoma, Sicilijonų au
kos. Abelnai imant, tie svetim
šaliai ten nedorai laikėsi. Už-
siimdinėjo plėšimais ir galva-
žudystėmis. 

Taigi prieš juos ir pakilo 
West Frankforto goveda. Im
ta deginti jų namai. Goveda 
apvaldė visą miestelį ir pa
keltas terorizmas. 

Labjausia nukentėjo Fran-
kfort Heigbts dalis, apgyven
ta svetimšalių. 

Krakovas. rugp. 5. — Čio
nai sugabenta tūkstančiai su
žeistų lenkų kareivių, kuriems 
jau trųksta tinkamų vietų. Vi
sos viešosios įstaigos pakeis-

i tos laikinomis ligoninėmis. 
Trųksta gydytojų ir moterų 

į slaugotojų. Tad Amer. Raudo-
,nasis Krvzius ant greitųjų į-!inet daug poliemonų pažeistai, , . , , , !. . ... , . . | k u r e slaugotojoms mokyklą, 
kurioje moterys bus pralavin-įr visa eilė gatvokariii sunai 

kinta, kreiptasi i gul>ernatorių 
prisiųsti kariuomenės. 

Riaušininkai sunaikino laik
raščio Post spaustuvę ir ofi 
sus. Sudaužytos visos mašinos. 

Streikas buvo prasidėjęs 
pirm keletos dienų. 

tos nors pradinio sužeistųjų 
slaugojimo. 300 moterų įstojo 
trumpan kursan. 

PINIGU KURSAS, 

Springfield. UI., Rugp. 6.— 
J angleka<yklų miestelį "\Vest 
Frankfort gubernatorius pa
siuntė penkias kompanijas 
valstijos kariuomenės. Tenai 
vakar pakilo riaušės prieš gy-j Lenkijos 100 "markią 
ventojus Italus, paeinančius iš Vokietijos 100 markių 
Sicilijos. 

Riaušės pakeltos prieš juos į Italijos už 1 dol 

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 4 buvo tokia sulig Mer-
cbants Loan and Trust Co.: 
rugpjūčio 5 buvo tokia sulig Mer-
Anglijos sterlingų svarui $3.63 
Lietuvos 100 auksinų 2.20 

.55 
2.20 

Prancūzijos už 1 dol. 13 fr. 57 
19. 1. 50 
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LIKTi: VIV K.VT.VLIKC BEEKRAfiTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena Išskyrus uedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama «S00 
Pusei Metu . . £ . . . . & . . . & • . . *-00 

SUV. VALST. 
Ikletams . . • • • • • • • • • • • . ' » » ' #6.00 
Pusei Metu 5.00 

Prenumerata inokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sly
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

" D r a n g a s " Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Rasi, tokiais melais norima 
suumlkmti tamsius Leiikus ar
ba sulenkėjusius Lietuvius.Kfct 
ir tamsiausias žangus tuojaus 
gali įžiūrėti, kad tas netiesa. 

Melas ir netiesa Lenkų laik
raščių skelbiama, nes Šiandie 
Lietuviai kadir norėdami ne
gali pasiekti Varšavos arba 
susijungti su Lenkais. Nes Lie
tuva nuo Lenkijos atkirsta 
stipria l>olŠevikų karės siena, 
katra niekam nepereinama. 

Jei mušu bolševikai ir Len
kai nori pakenkti Lietuvos ne
priklausomybei, gali jie pa
vartoti kitokias metodas, bet 
ne tokius aiškius ir nevyku
sius melus. 

Pittsburgho Suvažiavimas. 
KUIL P. Lapą|is perskaitė 

kita rezoliucija, kari papildo 
pirmąja ir ta antroji tapo pr i -

Keletui baisų atsiradus Į imta su maža pataisymu, korį 
priešingų konkursui, niekam I j vedė kum Kaulakis. Šita ao-

(Tasa). 

Laikraštis tikėjimui ginti. 

( versdavo labjausiai vartoja-Į damos savo studentams mok-
,iuas dali.s: Evangelijas ir j t i škus daktaro diplomus iš tu. 

studentu gauim prisiekę, kad 

NUO REDAKCIJOS. 

I 

[ 

Melai apie Lietuvą, 
Kaip Brooklyno Lietuviškų 

bolševikų organas, taip Lenkų 
spauda prapliupo, kad Lietu
va apvaldyta bolševiku. Neži
noma, iš kur jie ima žinias. Tik 
žinoma, kad tas daroma su tik
slu pakenkti Lietuvai. Kas taip 
šiandie elgiasi, tas yra didžiau 
šias Lietuvos priešininkas. 

Mes laDai mažai turime ži
nių apie Lietuvy. Ketai pa
duoda žinių ir pati Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje. Bei mes 
toli stovime nuo tos minties, 
kad Lietuva, butų apvaldė 
bolševikai. Tokios nuomonės! Visuotini susirinkimai. Lie-
yra ir Lietuvos Atstovybė A-lpos 7 d. Šv. Kazimiero Dr. 
inerikoje, kuri juk susmoša su {susirinkimas seminarijos sa-
Kaunu. įlėje. 

Yaka rykšeiame numeryje 
pirmoje laidoje pasidarė ne
maloni klaida. Mųs bendradar
bis išsitarė, kad Ūkininku Są
junga esant soeijalistų pada
ras. Tai netiesa. Ta organiza
cija yra krikščionių demokra
tų. Panaši soeijalistų organi
zacija vadinasi Valstiečių Są
junga. Iš pirmutinės klaidos 
išėjo ir visų kitų išvadžioji
mų klaidingumas, todėl to 

j straipsnio antrųjų laidų jau 
nebedėjome, (lerbiamos Ūki
ninkų Sąjungos atsiprašome 
už nenoromis padarytą jai ne
malonumą. 

jo neparemiant, koijcursas 
pats savaime nunyko. 

Komisija išrinktoji aptar t i 

troji revoliucija gavo įžango
je pažymi, kad dbrbų pasek-
minguma sumažino kai-kurių 

laikraštijos dalyvavimą kovo- veikėjų nemokėjimas atsižiu-
je su tikėjimo priešais L-utarė rėti j kunigų visuomenės min-
koiiigų organizacijos lėšomis jtis ir norus, 
leisti kas savaitę viena lapą Pakeltas reikalas kunigams 
14 skilčių, kurių ilgis 20 co- esantiems dvasios vadovais 
lių, o plotis 2 coliai. Tame | įvairiose draugijose žiūrėti 
lape tur i būt i : a) lietuviškas I ne vien to, kad Velykinė bu-
Lekcijos ir Evangelijos teks- j tų atlikta, bet taip-gi, kad 
tas su paaiškinimu, b) popu- draugija nenutoltų nuo kata-
leris tikėjimo ir doros išdėsty- likystė dvasios. Kadangi tų 
mas, c) tikėjimo apgynimas dvasios vadovo priedermių y-
nuo užmetimų arba abejonių į ra gana daug, kadangi t o s 

ŽINIŲ ŽINELĖS IŠ VISO
KIŲ KAMPU. 

2. L. K. Sąjungos "Pavasa-
šaukia savo konferenciją r i s " 

Žinome, kad Lietuviški bol
ševikai jau džiaugiasi pakilu-

mti^H sovietu Kaune. Bet pirmu | Kaune rugp. m. 
kar tu girdime, kad Lietuviai j 3. " S a u l ė s " narių susirink, 
šauktųsi Lenkų pagelbos.Sako, liepos m. 8 d. 
j ie tą darą del bolševikų už-i 4. "Darbo Federaci ja" tu-
pludimo. jrėjo savo susirinkimą birž. 

Chicagos Lenkų laikiaščiuo-|27 d. 
se iš Rugpjūčio 4 dienos pade- • XUo 1 d. liepos eina Kaune 
t a tokia indomi mums iš Var-; vargonininkų kursai. 
savos telegrama: •»•„„««,„ i> 1 • u A 

° Kaunas. Padejrimai buvo da-
" Lietuviai broliaudamiesi r o m i tykiomis. Net gauti bu-

su bolševikais ir padarvda- v o ? r a s i n a n t į 0 j į laiškai. Ne-
mi su anais niekingą laika k u r i e tuojaus išpildyti. Niek-
pelnijo, kaipo patart ims Z a - j g ų n e t ruks ta . 
blockis su muilu. Kuomet' 

j - v ,v -i • i + Antaliepis. (Ežerėliu aps.) 
šiandie bolševikai Lietuvius 1 r • 
suspaudė savo žnyplėmis ii 
ne tik neatiduoda, kaip buvo 
žadėję, paimtų miestų, bet 
dar užlieja visą Lietuvą, su-

Pradinės mokyklos mokiniai 
surengė gražų vakarėli. Lošė 
'"Degtinė" ir " Į mokslą." 

Kareiviai atėję i kaimą a-
griovė Lietuvišką valdžią su I piplėšą žmogų, išeina, nieko 
pagelba sukurstytu. Lįoluviųjn e l n o k ( : 'danii. Nekurie baugino 
kareivių ir baisiai smaugia I mušimu, jei kas balsuos už 
gyventojus.Lietuvių vadai ir i krik. Deni. I artiją 
separatistai nato blogus 
daiktus atlikę broliaudamie-
si su bolševikais, vietoje 
veikti su Lenkais. 

*' š iand i •} tad Varžavoi 
siunėiamo's Lietuvių delega
cijos ir maldaujama Lenkų 
valdžios, idant Lenku armija 
gelbėtų Lietuvą. 

"Teč iaus tas Lietuvių su
siprat imas jau suvėlintas, 
nes Lenkija pati atsidūrusi 
priespaudon. Antra. Lietu
viai neužsitarnauja Lenkų 
pagelbos už savo išdavybę. 
Nes jie per savo žemes pra
leido bolševikus užpulti Len
kus ir susijungti su Vokie
čiais rytinėj Prūsijoj. 

' 'Nežiūr int to visa, uesu-
bolševikėjusi Lietuviu ka
riuomenė nori susijungti su 
Lenkų armijomis ir pasi
priešinti bolševikams." 

š i to j telegramoj, kaip ma
tomo, kas žodis, ta: melas. Bet 
didžiausias ir tai nevykęs me
las yra tas, kad Lietuviai sių
st ų delegacijas Varšavor, ir 
kad Lietuvių kariuomenė ga
lėtų jungties su Lenku ka
ri uomene. 

Patariama tokius dalykus 
tuojaus per ' 'Ūkininkų Są
jungą", ar "Darbo Feder ." 
ar Kr. Deni. P. inešti skun
dą Į "skundų komisiją" prie 
S t. Seimo. 

Kaunas. Birž. 2? d. čia pa
sibaigė 3 dienų vidurinių mo
kyklų kapelionų suvažiavimas. 

Rugsėjo pradžioje atsidaro 
kursai apologečių, katechečiu 
ir prieglaudų vedėjų. 

Kaunas. Birž. 29 d., Pr. 
Dovydaitis skaitė katalikams 
mokytojams paskaitą '•Kultū
ra ir Auklėjimas." Birž. 30 
d. katalikų mokytojų suva
žiavimas. 

Užkapiai. («etos valšč.). So
džius didelis. Yra sulenkėju
sių. Lietuviai mažai susipra
tę. •Stengiasi šnekėti lenkiškai, 
ypač prie lenkuojančių lietu
vių. Bijo, kad negautų "pago-
n o " vardo. 

liaukis. Čia stovi lietuvių 
kariuomenės dalis. Civdiai a-
gitatoriai pradėjo savo darbą 
ta rp kareivių, bet šie tuos su
ėmė ir pr is ta tė komendantū
rom 

aiškinimas, d) sveika asketi-
ka. Lapas bus leidžiamas kei-
vergais iš " D r a u g o " spaustu
vės. Komisijos sumanymas ta
po priimtas. Visi kunigai pa
sižadėjo padaryti, kad kiekvie
noje parapijoje neliktų nei 
vienos šeimynos neturinčios 
to lapo. 

Taip užsibaigė pirmoj; ap-
varstymų diena. Sukalbėję 
maldą kunigai išsiskirstė apie 
7:30 vakare. Vieni išėjo vaka
rienės valgyti, kiti miesto pa 
žiūrėti, susitarę posėdžius 
pradėti 9:00 valandą rytmeti-
je sulig Pittsburgho nuėsto 
laikrodžio. Tečiaus ant ryto
jaus posėdis atsidarė tiktai 
9:30 ryto. Kun. Slavynas įnė
rė sumanymą, kad ketvirtasis 
i r penktasis dienotvarkės 
punktai tapo suplakti į kravą, 
kadangi kun. F . Kemėšis ne
atvažiavo. J i s buvo kviestas 
referuoti ketvirtąjį punktą. 

Kunigai ir Lietuvių Kataliku 
Organizacijos Amerikoje. 

Ką ir kaip kunigą' darė ir 
padarė lietuviškoms orgamza 
cijonis Amerikoje, turėjo bū
ti išdėta ketvirtame dieno
tvarkės punkte. Penktasis 
punktas turėjo išaiškinti, del-
ko tas darbas neatvedė tiek 
vaisių, kiek kunigai norėtų. 

Šitą pastarąjį dalyką refe
ravo kun. A. Milukas. Jo re
feratas buvo rūpestingai ir 
nuoširdžiai prirengtas. J i s 
pradėjo Kristaus žodžiais: 
" E g o elegi vos ut eatis et 
fructuin afieratis, et fructus 
vester maneat ." (Išrinkau jus, 
kad eitumėte ir vaisių atneš-
tumėte, ir kad jųs vaisius bu
tų skalsus.). Kalbėtojas paju
dino dvidešimties metų dva-
siškijos darbą tarp Lietuvių 
Amerikoje. Kun. Milukas ne
pratęs slėpti kunigų klaidas 
kunigų surinkime. Niekas nei 
trupučio nesupyko ant kalbė 
tojo už jo atvirumą. Po kal
bai visi klausytojai plojo ran
komis kalbėtojui už ką tiesą 
aiškiai pasakė. 

Jani pabaigus tuo ėmė kal
beli kiti. Kalbėjo kunigai: Ci
bulskis, Bučys, Lapelis, Viji
mas, A. Skrypko, Petraitis, J 
Kaulakis. Stora knyga išeitų 
norint paduoti tų kalbą san
trauką. Bendroji jų mintis su
ėjo į rezoliuciją, kurią pada
vė kun. A. Milukas. Jos teksto 
neturime, bet jos4urinys buvo 
maždaug šitokis: "Susiorgani
zavę t a rp savęs Lietuviai ku
nigai rupjsis organizuoti A-
merikoje katalikus Lietuvius 
tais laipsniais, kuriais yra su
organizuota Katalikų Bažuy-
čia, būtent atskiri asmeny.* ir 
draugijos organizuosis apie 
parapijas. Centralių organi
zacijų apskričiai organizuosis 
sulig viskupijų. Pačiom een-
tralės organizacijos laikysis 
Amerikos episkopato valdžio
j e . " Rezoliucija tapo vienbal 
tiai priimta. 

priedermės nesusistematizuo-
tos ir da-gi nesuformuluotos, 
todėl išrinkta komisija, kuri 
atliks tuos suformulavimo bei 
sistematizavimo darbus i r 
praneš visiems kunigams p e r 
jų organizacijos valdybą. 

Katalikiškoji Spauda, 

Kun. D. Mikšys kalba, kad 
yra Kaune Šv. Kazimiero 
draugija geroms knygoms lei
sti ir kad tokia jau draugija 
yra Amerikoje po Šv. Povylo 
globa vadinama Spaudos 
Draugija Visa> nesenai Šv. 
Kazimiero dr-ja nenorėjo vie
nytis su Amerikine del skir
tumo pinigų ir jų kurso. Da
bar ji jau norėtų susivienyti, 
tik nežino kaip i tą klausimą 
žiūrės Amerikiečiai. 

Visi kunigai pritarė suma
nymui padaryti, kad Ameri
kinė Spaudos Draugija butų 
autonominė Šv. Kazimiero 
draugijos šaka, kad kun. Mik
šys sustatytų nutarties pro 
jektą tarp tųdviejų draugi
ją, ypač žiurėdafeas mokesčiu 
ir duodamų už j JOS knygų 
įvairumo. 

(Pabaiga bus). 

Psalmei 
Šventąjį Kaštą įvuiria.- jie gins pagerbusios juos įs-

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Šv. Rašto Skaitymas. 

kalba. 1522 metais M. Liute
ris ėmė versti Šv. Raštą į Vo
kiečių kalbą. 1545 tą darbą 
jis pabaigė. Katalikai jo verti
me atrado apie 3000 klaidą. 

Kryžeiviams atsimetąs nuo 
katalikystei* ir priėmus Liu
terio tikėjimą, taippat Liute
rio pėdomis pasekė ir Prūsų 
Lietuviai buvusieji po kryžei
vių valdžia Liuteronų — pro
testantų dvasiškiai išvertė Šv. 
Raštą, į Lietuvių kalbą, prisi
laikydami M. Liuterio pažiūrų. 

Tą liuteriškąjį Šv. Rašto jįe j j geriau pažįsta, 
vertimą skaitei ir Tamsta bū
dama jauna. Bar ir dabar 
Tamsta vartoji liuteriškąjį 
Šv. Rašto vertimą, nes antra
me savo klausime palieeian-
čiame Šv. Bastą parašei vieną 
negražų žodi, kurio nėra kata
likiškame vertime. Tą asme
nį, kurį protestantai pavadi
no neatkartojamu žodžiu, ka
talikai vadina paleistuvė. 

Tai-gi didelę metavonę Ta
msta gavai už tatai, kad bū
dama katalikė skaitei protes
tantų verstą Šv. Raštą. Šv. 
Rašte negal būti klaidų, bet 
jo vertimuose į naująsias kal
bas klaidų gali būti ir būva. 

Nelygįsinie ka t ra nuodėmė 

* — • • • • - ~ -

'tiMok Gan Amatą. Už
dirbk $35 iri $75 Savaitė] 

Buk ktraejn. Ki 
rpkjml varar rei 
frtiąvjaaM Ga-
r laus iu a m a t u , 
mes išmokiname 
i kalats, savai
čių, prityrimu 
duodamas mokl-

. nanties. Vietos atdaros. Specijalis 
P h i l a d e l p h i j o j e . K u o m e t 1 9 0 2 į } Kriaučystės Skyrius, mokslas vJt-

' ganėdina visus. 
MAKTJER SCOOOL 

1»0 N. State Str. 
K a u p a s Lake str. ant 4*ų luta}. 

1 • • • • • • • » • • , • ! I 

kalbas išvertė katalikai priež^mgus vardą ir gerovę žodžiu 
protestantams atsirandant, j ir darbu. Garsusis Amerikoje I 
Vienoje Vokiečių kalboje prieš Ip'ieno dirbtuvių savininkas J . j 
1522 metus tapo atspausta |Schwab Bethlehem'e, Pa . yra« 
keturiolika įvairių šv. Rašto l ) a i ^ ' s ž v- Juozapo kolegiją 
laidų. Jomis naudojosi pasau
liečiai žmonės, nes kunigai m - s u ė J ° 3° metii u u o t o s k o 

skaitydavo Šv. Raštą lotinų 'legijos įkūrimo, Scbwab'as pa
rašė jai pusės milijono dolie-
rių čekį. Taip daro i r kiti A-
merikiteiai prisitaikydami 
prie savo'išgalių. Del to Ame
rikiečių mokslo jsiaigos .vip 
rėja. —Yra- i r r.ecias alum." u 
ergani/acijų uždavinys: baigu
sieji ią pačią mokyklą asm* 
nys palaiko vienas kitą gyv»< 
nime. Je i vienas >ampa virši
ninku dirbtuvėj0 , j isai sa:-? 
draugu1 parenka geresnę due 
bą negu nepažįstamam. Rinki
muose dažnai draugai palaiko 
savo iraug© '^-ndidatą, nes 

s 

S. D. LACHAWICZ 
l i lETUVTS GRABORITS 

Pata-mauju. l»i<iot«rr4»e ko plgtiorfa. 
R«iJtale meldiiu »U14auktl. O 
darbu busite ufsottMtetl. 
M14 W. m St. OiicasD, 

CCI. O M i t l N , 
P U , 1 >l L' " is— 9 

yra didesnė: ar žmogaus už
mušimas, ar katalikui savo 
tikėjimo atsižadėjimas. Tiktai 
pasakysime, kad katalikas 
skaitąs protestantiškai verstą 
Šv. Raštą padaro nuodėmę 
lygią tikėjimo atsižadėjimui. 
Nereikia stebėtis gavus už ta
tai gana stambią metavonę 
išpažinti j e. 

Klausimas. Laikraštyje 
" D r a u g e " Liepos 2 0 \ \ ladau 
Lietuvos kunigų atsišaukimą, 
kuriame pasakyta, kad Šv. 
Raštą turi skaityti kiekvienas. 
Man pasidarė labai nuostabu, 
nes as būdama jauna skaičiau 
tą knygą t. y. Bibliją ir pa
sisakiau tą per išpažintį ku
nigui. Jis man uždavė tokią 
metavonę lig bočiau žmogų 
užmušus.' Kas dabar atsitiko, 
kad viešai skelbiamai leidimas 
skaityti Šv. Raštą? Ar Dievo 
teismas artinas, ar J©karalys
tė ateina? Meldžiu paaiškinti 
tą klausimą. 

Atsakymas. Dievo karalys
tė jau senai a4čjo, tik ne visi 
ją priėmė į savo širdis. Dievo 
teismas mirštantiems būva 
tuoj po mirties, o bendras vi
siems bus pasaulio pabaigoje. 
Niekas nežino, kada ji ateis. 

Tamsta stebiesi patyrus, kad 
Šventą Raštą dabar valia skai
tyti visiems. Taip-pat buvo 
visada. Rusijos kunigaikščio 
Jaroslavo duktė ištekėjo už 
Prancuz'.i karaliaus Ir atsine
šė s n savo kraičiu šv . Raštą 
savo kalboje. Tai buvo pirm 
aštuonių šimtų metų su vir
šum. Tuomet Rusija nebuvo 
atsiskyrusi nuo katalikų. 

Senovėje niofcjelas išėjusieji 
vyrai visi mokėdavo lotiniš-
kai. Kad Šventąjį Raštą galė
tų skaityti ir moterys nemo
kančios lotinų kalbos, dėlto 
joms jj versdavo. į vietines 
naująsias kalbas. Pirmiausiai 

Apie Alumnus. 

Klausimas: 1. Kas yra a-
lumnai? 2. Kur ir kada alum-
nai pirmiausiai susiorganiza
vo? 3. Kokis yra alumnų tiks
las? 4. Kodėl alumnų negirdė
ti kituose Amerikos Li ' tuvių 
gyvenamuose miestuose, kaip 
tiktai Cbicagoje, ir tai bene 
tiktai ant Bridgeporto ir ant 
Town oi' Lake? 5. Kodėl apie 
alumnų judėjimą nerašo kiti 
laikraščiai, tik vienas "Drau

gas. 
B. Jakait is . 

Atsakymas. Į. Žodis aluin-
nas pareina iš lotinų kalbos, 
kurioje alere reiškia maitinti 
o alumuus, reiškia asmenį mai 
tinamą auklėjimo jstaigoje. 
Europoje alumnas reiškia auk 
lėtinį. Amerikoje tas pats žo
dis reiškia asmenį buvusį ko
kioje nors mokslo įstaigoje, bet 
u^baiguii jos kursą 

2. Kaip sunku pasakyti, 
kada mokiniai, baigusieji mo
kyklą, ėmė sakytis ją r.cliausią 
gerbti ir mylėti, taip lygiai 
sunku pasakyti, kada ir kur 
prasidėjo pirmoji alumnų or
ganizacija. Kur mokyklos ve
damos samdininkų būdu, tenai 
jas baigusią asmenų organiza
cijos buvo retos. Kur .mokyklos 
yra vedamos daugiausiai mei
le ir pasišventimu, Uviai alum
nų organizacijos būva stam
bios ir pastovios. 

3. Alumnų organizacijos ti
kslas yra nepaliauti pažintį 
ir sutartį tarp d raug i , buvu
sių vienoje mokykloje. Beveik 
visada prie to prisideda tiks-1 
las remti savo auklėtoją mo- j 
kyklą. Europoje y r a tokių aug- į 
što mokslo įtaigų, kurios duo-' 

4. Kadangi nei viename A-
raerikos mieste "nėra tiek daug 
lietuviškų mokyklų, kaip Chi-
cagoje, todėl nestebėtina, kad 
Chicagoje daugiau negu kur 
kitur kalbama apie alumnus. 
Didžiausios jų kuopos yra 
prie Šv. Jurgio mokyklos 
(Bridgeporte) ir prie šv. Kry
žiaus mokyklos (Town of La
ke), nes tiedvi mokslo įstai
gos turi daugiausiai Lietuvių 
auklėtinių. Bet alumnų kuopa 
yra ir prie Aušros Var tų mo
kyklos i r kitur. Yra kuopa ir 
ne Chicagoje, būtent, AVauke-
gan'e, 111., prie šv. Baltramie
jaus mokyklos. 

5. Nestebėtina, kad " Drau
g a s " daug rašo apie mokyklas 
ir jų alumnus, nes nei vieno 
kito lietuviško laikraščio. re
daktorius neperleido tiek daug 
savo gyvenimo metų mokyk
loje, kiek **Draugo" redakto
rius besimokindamas pa t s ir 
bemokindamas kitus. 

Kun. P . Bučys. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS EONŲ. 
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Tel. McKinl«y 4988 
' fcssss: ssssssss 

|| JLP.WAntHES 
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PRANEŠIMAS 
- « • 

Dr. M. T. STRKOL'K 
I ic toTis Gydytojas ir Charorgas 
PerkeBa ofisą f Feopie Teatrą 

1616 W . 47 Str. TeL Bool. 160] 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki S vak. Nedėl. 16 iki 12 ryta.] 

B e s . 2214 W. 4*rd Street. 
N u o ryto iki piet. 
TeL McKlnley 222 
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I Telefonas BoaJerard 2122 

DR. C. KASPUTIS 
DEN TĮSTAS 

2221 S. HsJsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—B: 7—8 P. M. 
• • • » • m • » » » • • • • • . • • • • . ! 

. i 
I 

II 

i 
> ANCHOR LINIJA \ 
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• S. S. CALABRIA 

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1S20 
HARBURGA $12«. 
DAMZIG 135 

3-čios Klesos Kaina 
Dadedant %SM War Taxų 

Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielmkėje. 1 ėje. • | 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, IM. 
Važinėjimas iš N£W YORK tie«tog j 

BREMEN ir DANZIG 
Kambarėliuose ir Trečia Kiesa 

Kreipkitės 

45 Broadway, New Yerk City N. Y. 

arba j Vietiniu* i -J 
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DARBHttftKy J U D E H M A S I 
Iiietuvoje darbininkai i r | t ų nedaro. Stengiasi, kad vis-

darbininkes smarkiai juda. Jie j kas susitvarkytų įstatymų ir 
atyanizuojasi, nes žino ir su- ramios, bet tvirtos reformos 
pranta, kad tiktai tokiu keliu kelių. Tai matyti iš suvažia 
atsieks savo tikslą: pagerins j vimui nustatytos dienotyar-
sav© padėjimą, apsisaugos ! kės, kuri buvo šia kokia: 
uuo nelaimių. į 1) Mandatų patikriuimas ,2) 

Kaip visur, taip ir Lietuve- komisijų ri ikimas, 3) praneši-
je, darbininkai nesueina j vie- mai iš vietų, 4) darbo dienos 
ua organizacijų. Juos skiria 

jgo'' piknikų. Ka!!>-;i pasiža
dėjo pats kun. Serą linai, ir, 
jei gilės, gal kartūs ir kun. 
prof. Bueys. Bus ir kitų kal
bėtojų. 

;\u'iarė kreipties ii Į kitas 

pažiūros j politinį, socijalį, e-
konominį ir dvasinį gyvenimų. 
Skiria juos taippat ir pasirin
kimas priemonių savo tikslų 
pasiekti. 

Lietuvoje yra žinomos dvi 
stambios organizacijos 
Darbo Federacija, — į kurių 
spiečiasi krikščioniškosios 
pasaulėžvalgos darbininkai ir 
'-Profesinė sąjunga," — ku-
rioa sugarmėjo visi bolševiki
nių pažiūrų darbininkai. Joje 
pilna Žydų, Lenkų ir Lietuvių. 
Vadovauja Žydai, Trockio ir 
Lenino sėbrai. J ie ir visa ta 
organizacija laukia geros pro
gos, kad pavedus Lietuvą Ru
sijos bolševikų Tarybų glo
bai. Jų troškimas, kad mažu
tė Lietuva paskęstų ir pra
nyktų Rusų juroje. 

Ši organizacija visuomet bu
vo ir yra priešinga Lietuvos 
Valdžiai ir St. Seimui. Jų 
priemonės atsiekti savo tiks
lus — streikai, boikotai, sa
botažai ir net kruvina revoliu
cija — žudymas slaptai ir vie-

ilgumas laukų darbininkams, 
5) darbo atlyginimas, 6) dar
bininkų komitetai, 7)draudimo 
i r kiti įstatymai; 8) žemė? 
klausimas, i 9) organizacijos 
klausimas, 10) D. Fed. Centro 
Valdybos rinkimas, 11) klau
simai ir sumanymai, J 2) po
litikos pranešimas, 13; atsi
sveikinimas. 
Iš daugelio vietų atstovai at-

sivežė daug nutarimų ir rei
kalavimų. Iš jų aiškiai maty
ti kokis yra darbininkų padė
jimas, koki jų rūpesčiai ir 
vargai. Tie visi dalykai davė 
St. Seimo atstovams daug me
džiagos pasekmingiau ginti 
darbininkų reikalus. 

Ši organizacija griežtai 
skiriasi nuo bolševikinės 
''Profesinės sųjungos". Jos 
bolševikai baisiai neapkenčia, 
nes ji auga, o tie smunka. 

Nekurie atstovai pranešė, 
kad prieš susivažiavimų įvai
rus soeijalistų agentai grasi
no jiems nužudymu, jei va
žiuos į susirinkimą. 

Tarp šiųdviejų orgaiuzaci-

REIKALAUJA. 

t t 
Albaugii Dover Co. 

2M0 MarshaU Boul. 

REIKALINGI 
Fagelbininkai 

Del geueralio fabriko dar-
Chicagoš Apskričio centralmes H kai*> * « " * " * , šlavimo ir 
organizacijas, kad ir jos tų pik
nikų kiek galint pamatų ir 
iškalno paimtų pardavinėti 
tikietus. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija, kurion inėjo 
I. liekis, V. Jodelis, ir St. Sat-
kauskaitė. 

Apskritis išnešė pagoi-lavi-
mų, kad Moterų Sų-gos Chi-
cagos Apskritis apimtų virtu
vės (kuknės) darbus "Drau
go" piknike. 

Pavesta Federacijos Aps
kričio skyriams parūpinti ki-

PRANEŠIMAS. 

Ar ieškai pastovaus darbo? 

Mes turime daug darbų del 
tavęs mūsų foundrey Leibe-
nains, ir pagelbininkanis ge
ra mokestis ateik i mūsų Era-
ployment skyrių mes su ma

tus darbininkps, reikalinga įlonuuių pasikalbėsime su J unis 
piknikui. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA 

naujus graradžius 50x130 pėdų labai 
geroj vietoj. Atsišaukite tuojaus: 
S315 \ u b tiri. A ve. 

Telefonas Yard> 1138 

ANT PARDAVIMO 
namas , lotas ir s toras •*< ga tvė ; aut-
ra ine fluore yra 2 rendos. lisai išei
na. 15 d. Septemberio. Gera vieta kie
kvienam bizniui. 

Atsišaukite 
K. \V1.S1NUKR, 

18S» W. 47 Str. 

Link Beit Co. 

329 West. 39 Str. 

šai savo priešų. "Profesinė jų randasi nemaža neorgani 
L!.,-:.-..,,»., »> l-ii». n / t n a l i i ro i l - t i v.vmtn rln r l i m i n t - n i i l n i y i i t \r\c* Sąjunga" kur negali veikti 
viešai, veikia slaptai per sa
ve agentus. Lietuvai ji pridir
bo kartybių iki sočiai. J i ir 
kariuomenėje stengiasi kelti 
nepasitenkinimą ir jų rengti 
prie revoliucijos. 

Tai tokia išvaizda ir darbai 
tos nelemtos organizacijos. 

y». Rita žymi organizacija — 
tai Darbo Federacija. Jon pri
guli pavieni krikščionys dar
bininkai ir krikščionių darbi
ninkų draugijos. 

Ši organizacija birželio 27 
d. turėjo Kaune savo suvažia
vimų. 

Jame dalyvavo apie 114 at
stovų ir daug svečių. Suvažia
vime atstovauta apie 15 tūks
tančių darbininkų. Nevisi sky
riai prisiuntė savo atstovus, 
tat spėjama, kad da kokis 10 
luks. narių priguli prie orga
nizacijos. J i turi savo atsto
vus St. Seime. Jie dalyvavo ir 
suvažiavime , kaip antai Ra
dzevičius, Ambrazaitis, Matu
laitis, Staugaitis ir k. Suva
žiavime dalyvavo visų Kauno 
dirbtuvių ir fabrikų darbinin
kų atstovai. Reiškia, nors 
Kaune bolševikai ir smarkiai { 

zuotų darbininkų, iš kurių vie
ni yra pavedę viskų Dievo Ap-
veizdai, patys nesikėsindami 
kų nors gera veikti, o kiti lau
kia, kas jiems daugiau pelno 
pasiūlys, tai tiems parsiduos, 
— tai darbininkai be idėjų— 
skatikurečiai. V. K. 

R E I K A L I N G I 
Bookeeper Ir Stenografislė. Tur i t u 
rėti gerus paliudyjimus. 

Atsišaukite j Metropolitan S t a t e 
Banką. 

2201 VT. 22nd Str. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

KATALIKŲ DARBUOTA 
CHICAGOS APIELINKfcJE. 

Nors paprastai A. L. R.-K. 
Federacijos Chicagos Apskri
tis savo susirinkimus laiko 
kas kiekvieno mėnesio antro 
antradienio vakare, bet Liepos 
mėnesyje susirinkimas buvo 
perkeltas j treti antradieni, 
Liepos 20 d., iš priežasties ap
skričio rengiamų svarbių pra
kalbų kun. prof. Meškauskui, 
Liepos 13 d.. Cicero, III. 

Tame susirinkime kun. Pr. 
Serafinas, kaipo komisijos na
rys, plačiai paaiškino apie Fe*-" 
deracijos Apskričio rengiamų 
piknikų dienraščiui "Drau
gui", kuris bus Labor Day, 
Rugsėjo 6 d., National Grove, 
Biverside, 111. Tarp kitų daly
kų paaiškino, kad tam pikni-

Ant kiek nusiseks "Draugo" 
piknikas, ant tiek šios apielin-
kės krikščionis-demokratai pa
rodys savo susipratimų. 

Iš Lietuvos Finansiįvės Mi
sijos atsilankymo Chicagoje 
praeitų žiemų, dar užsiliko 
"Draugui" nemokėta bila ne
toli šimto dolierių už skubiai 
atliktus spaudos darbus. 
"Draugas" daug pasiaukoja 
atmesdamas kitus darbus, o 
atlikdamas tų kų Misijos pri
ėmimo komisija užsakė. Bet 
iki šiol už tai dar neatlyginta. 
Šitame susirinkime, kaip ir 
praeituose, pranešta, kad ke
lios Liet. Laisvės Paskolos 
stotys turi atlikusių pinigų už 
ėmimų įžangos j svetainę per 
Liet. Fiii. Misijos atsilankymų 
į jų kolonijų. Išrinkta komisi
ja kreiptis i tas L. L. Pasko
los stotis, ar jos, kartais, iš 
savo atlikusių pinigų nepaskir
tų dalies atmokėti "Drau
gui" už spaudos darbus. 

Susirinkimas gan ilgai svar
stęs vienbalsiai išnešė sekan
čių rezoliucijų: 

Am. Liet. R. K. Federacijas 
Chicagos Apskritis savo posė
dyje, 20 Liepos, 1920 m., CUi-\ 
cagoje, perskaitęs Lietuvos 
Atstojo *). Vileišio telegrama, 
sveikina jį ir per jį Lietuvos 
valdžią su laimingu Vilniaus 
atvadavimu ir sutaria sureng- šiuoiui pranešu virš minėtiems 
U Chicagoje kuogražiausias'^ «jj perkėliau savo teisiu ofisą 
-^-ĮTU , ;.• -i „ j • .„ • niuo No. 4;>42 So. Woou Slrvwt. į 
viešas iškurnės, kurios I IHM .. .~nr> 0 , , , , . ' 
rvykU kaip tik Rusu ginkluo
tos jiegos pasitrauks iš Lielu-

PARSIDlOI> . \ 
N a m a s ir lotas — 3708 \ \ 'a l lace str 
Bizniui geras kampas . 

Kreipki tės 
1219 \Y. 5SUi Ckllago. llt 

PAKSIDI 'ODA 
lubai pigiai 2 lubų medinis namas 3 
pagyv. 2 p« 4 kambarius . 1 pagyv. 
7. kambar iu . Handos $465.00 j me
tus . P rekė $2300.05 inmokėti $1000. 
00, likusius kaip randa. P r i e 3131 
So. t'iiion Avt . savininkas a u t 2i*> 

FIRE SALE 

REIKALINGAS P A R T N E R I S . 
prie k ru tamu paveikslu teatre . Vieta 
išdirbta. Biznis eina gerai . Kre ipk i 
tės tuojaus 

V. MISEVIČILTE, 
::r»4.s So. Halstocl Str. CliU agti. III. 
Antras lubos. _ 

į Yalar.dos nuo 10 ik: 2 v. dieną 
ir ..6 .. S vai vak. 

Phone: T a r d s 2"00. 

REIKALINGAS MAN.1*>7J2RIS I R 
KASIERKA 

Krutamu paveikslu t ea t re . Abudu t u 
ri būti pa tyrę . Tik Suba temis ir K e -
dėliomis. Kretphitės tuojai ts : 

V. MISEVKMCTJE. 
:« -» S. H a l s f t l St. O i k a g o . m . 
Valandos: a t io 10 iki 2 dieną 

*• 6 „ 8 vai. vaka re 
Ant antrų l u i % 

Išp&nlav imas prst.-Jdės 2 Rugsė>-.> 
(Augus t ) 9 \ a l . ry to ir t rauksis iki 
7 Rugsėjo 1920 m. 

Mes parduosi ir e žemiaus prekes, 
par lo r sels. karpetus , lovas penius, 
komodas, s talus, krėslus, pijaiius, 
p lunksnas , kaltinis, indus, maliavas, 
kuknin ius da lykus ir ki tus visokius 
dalykus prie gyvenimo tinkančius, 
galėsite pasir inkt i . 

Ateikite vi&i, ne nepraleiskite tos 
progos ir pas inaudoki te iš tų negir
dėtų pigumų. 

ANTON KOSMOWSKI. 
1741 W. 47th Sfer. 

PRANEŠIMAS AUTOBOBI-
LIŲ SAVININKAMS. 
' OGDEN PARK 

šiuomi pranešti , k a d . lieka at ida
ry ta t ikra automobilių taisymo Sapa, 
p c vardu Ogden P a . K . Auto R e p a i r | | 
Sliop. { 

Su amatu esu gerai susipažinęs, i r i | 
todėl užtikrinu, kad darbą atliksiu 
a tsakančiai , greitai ir pigiau negu | 
k i t u r kur. Mano t ikslas y ra toks, kad 
d a r b a s but a t l ik tas atsakančiai , o ne 
kad t ik a t s t umus nuo rankų, darbą 
galėsiu at l ikt i visokį, nuo ra tų iki 
viršaus. Taipgi tu r im t am t ik rus j -
r a n k i u s del rediatorių. geležlms su
vir int i "Weldmg" carbon'ul iš de
ginti . 

Jei kada pasi taikintų kelionėje ko
k ia nelaimė, galite pašaukt i po že
miau paduotu adresu, o mes pribu
s ime par t rauk t i . 

Ogden Park Repair Shop 
GERBIAMAI VISUOMENEI 6308 Racine Ave. 

IR MANO KLIENTAMS. 

kui yra jau tikintai atspaus-
veikia, bet nepaj"egė'pasigau- idinti, net su išlaimėjimais. 

Išrinko komisijų iš kun. Pr. 
Serafino ir Bern. Nenartonio 
paprašyti klebonų, kad su
rengtų prakalbas, kuriose bu
tų pavaryta agitacija už kata
likiškų spaudų ir platus pra-
n-^iras apie rengiamų "Drau 

t : sveikai masiar^ii <larhi-.in-
kiu 

Šios org tiiizacijos tikslas 
yra aprūpini visapusiškai 
dnrbinink'i padėjimų. Prie to 
jie eina ranu'i keliu: |>er-
v^rsmių r. sigriebia. iiriovar-

vos žemiu. 
Komentariu prie šia^ rezoliu

cijos nei nereikia, nes visi ga
li žinoti, kad Federacijos 
Apskritis yra šios apieiiakės 
lietuvių katalikų autoritetinga 
organizacija. 

Atėjus vėlybam laikui, su
sirinkimas turėjo būti uždary
tas, palikdamas daugybe rei
kalų neapsvarstytų, neapdirb 
tų. Darbo, ir tai dauy darl>o, 
laukia sekančių Federacijos 
Apskriejo susirinkimų 

Pr. 

0hiea£O. UI., kur. kas vakarą nuo 
7 iki 9 ir kas šventadieni nuo 11 
iki 1 valandų, aš priimsiu ir atlik
siu visokius loisniiškus reikalus. 
Šis ofisas ir mano pastangos bus 
pašvęsti vedimai visokių sudu vi
suose teismuose ir egzaminavime 
ir parentrinie visokių legališku do
kumentu ir abstraktų. 

Su padėkavouc mano rėmėjams. 
Advokatas, J. P. WAITCHES 

DIDELIS METINIS 

PIKNIKAS 
• i Rengta • ^ ^ ^ 
DR-JA M0T8I0S DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned. Rugpjūčio 8,1920 m. 
GE0. M. ČERNAUCKAS DARŽE No. 1 Lyoot, DL 
Pradžia 9 vai ryte įžanga 56c. Yaatai. 

SV. KAZIMIERO DR-TŽ, 
Sheboygac, Wis. 

Valdybos Adresai: 

-sa= ar,1.1, = S 5 

Šiuomi užkviei-iaine \isus Chicagos Lietuvius ir Lietu
vaites, kuoskaitlingiau?-iai atsilankyti, o užtikriname vi-
sjeni^, jog pilnai Imsite užganėdinti. Muzika bus pirmos 
kleso>. kuri grieže puikiausius šokim-. 

Šis piknikai mis vienas iš puikiausių ir linksmiausių 
piknikų, kuriame turėsite progų smagiai laikų praleist, 
įHMgtai iMailiuteminti. šokiai dykai. KOMITETAS* 

. T. Grigaliūnas, pirmininkas, 
1437 So. llth str. 

Jurgis Batai!is. viee-pinu.. 
1428 So. 11-th str. . 

Aug. Juknialis l rasi., 
1626 New Jei-sey Avc. 

Kaz. Smaidžunas 2 rast., 
1441 So. 10 str. 

Mikolas Drassutis iždiiiiukas. 
1512 So. 11-th str. 

Kasos globėjai: Kaz. Lukšis ir 
-lon. Jočis, Pranciškus Dauginiu 
maršalka. 

, .'A1.1,,, n - -. X! 

A. P i iTBATIS S. F A B U O N A S 

A. PETRATIS k CO. 
Mortgage Bank 

RKAl. EST.VHE—1NSI"R-^XCE 
European American Bureau 

Siunčia riniRMS. Pa rdooda 
l,.ii\okorto^ 

X O T A B * R š . \ S 
80» W. »T>th Str. CliU'apo. IU. 

Telcphone Boalevard «11 

Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBASAUSKAS 

Telephone: T a r d s 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

T o r i s patyrtm* 
moterių Ilgose: rū
pestingai prttttt-
r iu ligoae Ir kūdi
ki laike Ilgo*. 

St., 

I 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

6VDYTOJ AS B t UUlKVBOaS 
Oflaaa <r 0 /v«olmo Tletm 
sssa s©, mtmei atr. 

Ant Viršaus CniTcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ry te : nuo 
S Iki 4 po p ie tų : nuo 7 iki t vak. 

Nedėliomts nuo 19 iki 2. 

iiimn»inMiiiiiMiiimHiiiiiniHiiiiHiiiitiHiiHmtmu«»ya;;uiia«uu«iiiaiiiHfiui« 

WS.S. 
-WaRSJWNG8STAMPS 

I8«OH> BY THE 
UMTTED STATBS 
OOVEBalMBMT 

MOTINOS! TĖVAI! 
Ar norite-kad jūsų dukteris dirbtų geriausiam ssio 

mm • 

| miesto i'ahrike kur kiekvienai mergaitėj duodama pro-
1 ga ir gera alga? 
| Ar nori kad jos turėti švarų darbą ir geras darbo 
S sąlygas? 
| Jeigu tjiip, ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
S ar senesne, tai lai atsilanko pas mųs. Darbas randasi 
| prie pojM'ios, geriausias koki jauna mergaite norėtų tu-
5 ret. JMiljatomis iki piet. l'aniatykite Miss Murpby. 

Rand McNally & Co. 
Į 536 So. Clark St. 
5 2-ros Lubos 
%!ci!iiHif!iiii?iii{»ninniiiifliiiiiiHiiiiiiiiiiiiiciiiifffiinHiniiiiiiniifuiinfiniiniiiii 

i***<)iC»4. »• .-.-'i .« 

Chicago. i 
s 

BEGALO 
^ B ^ lUIHUlIlUlUIIHtltlMiHIiilUlIiilIHilIilIlll Į H m«i 

SVARBU 
^ ^ iiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiH;:::!fiiiiiiiiiiniiiiii ^^^ 

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardiną! 

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu
bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau
giau, negu kuomet nors pirmiau. 

Fabnky pelnas ir bendrovių turtėjimas 
auga neapsakomu spartumu. Kas {deda da
bar i "Nemuno" Bendrovę šimtą dolierių, 
tas už mėnesio-kito turės vertės už kelis šim
tus dofieriu. 

"Nemuno "Bendrovė nupirko Brolių Šuvo-
lovu fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinėja 
žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 
padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa
didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 
pinigų. 

KAS ĮDĖS I "NEMUNO" BENDROVĘ PINI

GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRININKAMS PRIVILEGIJOS 

DARBE. 

"NEMUNO" FABRIKAS TAI DIDŽIAUSiS 

DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LIETUVOJE. 

Bet tai tik kol Lietuvos auksino kursas že
mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa
kils ir už "Nemuno" Bendrovės serus reikės 
kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 
gali pirkti mažiausia penkis serus. 

Visi dėkitės prie "Nemuno" Bendrovės, 
nes u:I ; : \L Q *~»£* a-^i i i i* ^aurovė. — 
Pasiskubinkit. nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet "Nemuno" Bendro
vės seras kaštuos daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtų gailėtis, kodėl nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonė" naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi. Buk 
tokiu k* Tamsta, pasipirkdamas "Nemuno >» 

Dencro ves serų T 

"Nemuno Bendrovę Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais "Ne
muno" Bendrovės reikalais kreipkitės šiuo-
mi adresu: • v 

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION 
294 - 8th Avenoe 
New York, N. Y. 
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35 krautuves dabar atidarytos ir daro biznį. Mūsų fixturiŲ dirbtuve 
daro visokius fixturius, mes atidarome tris naujas krautuves kas savaite. 

Sanarystes kaina nuolatos auga nuo $25.00 kainos, kuria pardavė mė
tai atgal iki $45.00, šios dienos kainos. 

Joki užsipuolimai negali sutrukdyti tą didelę Kooperatyve Amerikos 
Draugiją. Koperaty va paeme viršų Europoje, ji ima viršų ir Amerikoje. 

v v 

Žmonės jau pavargę nuo "profityrų". Jie nori pelną nuo maisto produktų dėti į savo 
kišenę ir tą padarys. J * 

Daugiau 20,000 žmonių pačioje Chicagoje yra jos nariais. The Co-operative Society of 
America (Kooperatyve Amerikos Draugija) y r a didžiausia Kooperatyve Draugija 
Suvienytose Valstijose. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis nigpj. 6 d,. 
Viešpaties atsimainymas. 

Šeštadienis, Rugpjūčio 7 d., 
šv. Kajetonas, išp. 

CHICAGON ATVEŽAMA 
DAUG ARBŪZŲ. 

XeužiIgo pieno kYortai pri
le i s mokėti brangiau. Nes 

j žmonės neišreiškia jokių pro
testų. J u k taip buvo ir su cuk
rum ir su kitais produktais. 

ŠAUDANT Į ŽVIBLIUS NU 
ŽUDYTA VAIKAS. 

Ta atl iko taippat vaikas. 

Albert Brinezki, 10 metų. 
741 E. 92 gat., su savo seseri
mi Ella, 13 metų, žaidė gatvė
je po nniii, 9246 Cottage (iro\> 
ave. Tik staiga Albert sukly-
ko ir kri to pažeistas galvon. 

Pakilo aplinkiniai žmonės. 
Kažkas pranešė policijai. Trys 
policmonai atvažiavo su ambu-
Iar.^u. 

Tik staiga pro vieno polic-
mono galvą prašvilpė knlipka. 

."Policmonai pašoko ton- pn-
s«n, kur pasigirdo suvis. Na
gi žiuri, kad "NYilIiam Oliver, 
9 metų, pakilęs, nnt tvoros 
šaudo žvirblius. J is pašovė ir 
Albertų. 

Sužeistas vaikas mirė ligo
ninėje. 

Kasgi daryti su jaunu žmo
gžudžiu.' J i s nekaltas. Kaltas 
tas, kas davė progos jam pa-
sfimti ginklą. 

Bet jie ir brangus. 

Tš Tearaso ir kitų valstijų 
Oliicagou atvežama daugiau 
tukstanėio vagonų arbūzų. 
Keli šimtai vagonų jau prista
tyta. 

Pirkliai perka ištisais vago
nais. Nevienodai mokama — 
po $50 ligi $200 vagonui. Kiek
viename vagone yra 800—1,-
000 arbūzų. 

Tr mieste krautuvnininkai 
nevienodai ima už arbūzus. 
Reikalaujama vienam arbūzui 
dolierio ir mažiau. 

A beina i imant, arbūzai bran
gus, taip kaip viskas." 

Jei žmonėse butų daugiau 
susipratimo ir susiklausymo, 
fcaip bematai viskas butų pi
giau. Deja, to žmonėms trūks
ta. 

PIENO PABRANGIMO 
K L A U S I U S . 

Iš GHIGAGOS JJETUViy 
KOLONUy. 

IŠ WEST SBDE. 

Miesto tarybos pragyveni
mo brangumo komiteto sek
retorius Poole pranešė, jog 
tas komitetas padarysiąs tar
dymus pieno kainos klausime. 

Po konferencijos su komite
to pirmininku Poole pasakė: 

' 'Nauja pienui kaina man 
atrodo paprastas plėšimas. Bet 
daugiau negaliu nieko sakyti, 
kol neturėsiu skaitlinių. Tas 
bus galima padaryti j keletą 
dienu." 

PAŠAUTAS SUSIBARUS 
Už VAIKUS. 

šovikas tnojans suareštuotas. 

PABRANGO PIENAS. 

UHICAGO TURTINGĖJA 

Su vakar diena ir vėl dau
giau vienu centu pabranginta 
pienas. Pirmiau buvo kvortai 
1oc, dabar 16V. 

Pieno išvežiojimo kompani
jos pieno gamintojams per ši 
ir kitu dar du mėnesiu su
tarė mokėti daugiau. Šimtui 
svarų buvo mokama $3.20 per 
liepos mėnesi. Dabar Šimtui 
svarų — $.'i.70. taigi .lOc. bran-

paskelbf\ giau. t 

kurin in- Kompanijos tvirtina, jog iš 
2 Asesorių taryba 
kad Cook apskrity: 
eina Cbieago, žymiai turtingo-'šimto pieno svarų jos padaro 
j a Perniai čia personalių nuo- 46" kvortas. Taiaį vienas cen 
svybių vertė buvusi $398,153,-
283. Gi šimet — $457,267,154. 

tas brangiau, sako, pateisinti 
nas daiktas. 

Carmen Domeco, 1019 Lytie 
gat.. anot policijos liudijimo, 
žaidė su keliais vaikais ant 
kampo Congress i r Halsted 
gatvių. 

Tuo metu pro šalį ėjo mu-
nicipalio teismo bailifas (lie
tuviškai butų kaipir koks vai
tas) Paul Labriola. Sis pada
rė Domeco'ui pastaba, kr d per 
stačiokiškai žaidžiąs. 

Susibarta, Barnių metu Do
meco išsitraukė peilj. Tuomet 
bailifas išsitraukė revolverį ir 
pūkštelėjo i savo oponentą. 
Pašovė šonan. 

Kaip kartas tuo metu pro 
šalj gatvekariu važiavo detek-
tivas. š i tas pamatė1 susibėgi
mą, įšoko iš gatvekario ir su
areštavo šovika. 

Pašautas Domeco yra ligo
ninėje. Sakoma, jam nesama 
pavojaus. Tis einąs 4$ metus. 

Laike kun. prof^ Meškausko 
prakalbų, 27 Liepos, Aušros 
Vartų parap. sv«t. surinkta 
aukų: Tautos Fordui $107.30. 
Žemaičių seminarijai $20.00. 
Viso labo $127.30. 
J . Saunoras aukojo $8.00 

P o 5 dol. aukojo: Kun. F . 
Kudirka, P . Smilgevičius, P . 
Cibulskis. 

O. Kairai tė $4.00. 
P o 2 dol.; A. Jeleniauskas, 

J . Petra i t is , P . Mažeika, J . 
Bernotas, J . Kiudis, M. Palio
nis ; 'M. Rrazauskas. 

Po 1 dol.: J . Kazanauskas, 
J . Sarpauskas, F . Gricius, A. 
Filipienė, K. Zaiffienė, U. Po-
lukaitė, R. Vaičiulienė, Pe t ras 
Taurosas, J . Kurliukas. J . Mi-
kulenas, A. Bladifeas, A. Snio-
kas, A. Stanevi&a, J . Pet
rauskas, K. Petkus, S. J n r 
gaitis, S. Staškunas, A. Va-
lauskas, P . Palionis, P . Pū
kis, J . Bružas, J . Baugevičius, 
P. Česnauskis. X. N., K. L ip 
niekis, K. Rnčas, M. Ignata
vičius, S. (ludleikienė, F . 

Kelpšas, A. Šūkis, J . Lauri-
nas A. Urbonąvičenė, M. Ba
ranauskienė, J. Jererkis. A. 
Grigonis, N. N., J. Tekorius, 
J . Kudulienė, O. Budreikienė, 
J . Snieška, A. Blinoraitienė, 
J . Janulis, M. Globis, O. Mi-

'lošieiiė, Kalasinskienė, F . Jo-
zaitis, A. Marozaitė, M. Ku-
zas, A. Varonis, S. Branaus-
kas, J . Mikutis, J . V., B. Žič-
kus, Kaminskas, M. Jurevi
čius, J . Bučinskas, i. Nauja
lis, P. Grybas, J. Jasiunas, 
A. Aleksie'nė. — 

Žemaičių seminarijai: 
J . Saunoras $5.00 
P . Cibulskis 1.54 

-
Po 1 dol.: Tekorius, Kudu 

įlienė, Beinoraitienė, O. Gai-
daitė, M. Balionis, Kelpša, M. 

įJurevičia, Kun. F. Kudirka. 
T. F . 7 skyriaus rast. 

P. Cibulskis, 
2348 W. 23 PI. 

Visų kuopų valdybos prašo
mos atvežti skaitlių narių, da
lyvavusių šeimininiame, pa
gerbti kun. prof. J . ?Ješkaus-
ka, vakarėlyje. 

Kuopų atstovai prašomi lai
ku suvažiuoti, nes tame prieš-
seiminiame susirinkime reikės 
apkalbėti daug naujų dalykų. 

Apskr. Valdyba. 

Lietuvos Vyčių Cbicagos 
Apskričio eboro svarbus susi
rinkimas bus šiandie, Rugp. 6 
d., 7:30 vai. vakare, Mark 
White parko svetainėje. 

Visus eboro narius kviečia
me susirinkti. Kuopų valdybos 
taipgi turi susirinkti i r atsi
nešti skaitlių išparduotų ti-
kietų, kad butų žinia, kiek 
žmonių daiyvaus Apskričio 
choro išvažiavime. Valdyba. 

m 
Dr. A* L Yoska 
1900 S. Halsted Str . 

TSS Onai 2116 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. «Srd Str. 

Tel Prospect S466. 

1.1 i * 

DR. CHARLES SEGAI 
Pcptfett6 « m 

4729 S. 

r% f%* 
džiova, 

PRANEŠIMAI. 

PADUOTA TEISMAN 40 
STREIKININKŲ. 

Federalė grand jury padavė 
teisman 40 geležinkelių streiki
ninkų ir jų vadų u5 tai," kad 
jie be organizacijos antoriza-
vimo pakėlė streiką ir paken
kė geležinkeliais vežti visa tai, 
kas reikalinga žmonių pragy
venimui. 

Tarpe anų teisman paduotas 
ir Grunau, Chicago Yardsmen 
association prezidentes. 

PRANEŠIMAS VISOMS 
CHICAGOS LIETUVIŲ PA 

RAPIJOMS IR DRŪTOMS. 

Labdaringos Sąjungos Cen
tras kitiems, t y. 1921 me
tams savo piknikui paėmė dar
žą ant Birželio 19 dienos. 

Visos .Cbicagos Lietuvių pa
rapijos i r visos draugijos, var
du našlaičių, prašomos ta die
ną nerengti jokių piknikų. 
Duokime progos Lab. Saj. pa
daryti šiek tiek pelno naš
laičių prieglaudos naudai. 

Valdyba. 

Liet. Am. Rūbu Išdirbimo 
B-vės šėrininkų susirinkimas j -
vyks Subatoj rugp. 7, 7:30 v. v. 
Liuosybės svet. 1822 Wabansia M'. 

Turime labai svarbių žinių iš 
Lietuvos nuo B-vės todėl kviečia
me atsilankit j šį susirinkimą vi
sus narius-šėrininkus ir norinčius 
prisirašyti prie minėtos B-vės. 

Valdyba. 

Ashland Avenue 
* vy-

Valandos nuo 1* Iki 13 Išryto; BDO 
2 iki 6 po piety; suo 7 iki 8.1S 
vakare. NedčIIomls 1* iki 1. 

• 
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Dr.C.ZVezetis 
TU. T#4t' 

Valandos: soo $ ryt© fkl t v*. 
Seredomta nuo 4 iyg » Takai* 

«?19 8 a ASHLAMD AVKtnOM 
«HI 4T-toa Chttfte 

a • • ' • ! • ••• 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietirm DentistM 

10801 8o. Mldaican, Arame 
VALAKSOSt » mt • 

» » • » » » » • > » » » • » » • • » • • — » » » » » 
Rcsld. 113* mdcpendcBee Blvd. 

T^eTonas Van ftta 1*4 

Šiuomi pranešu, kad L. "V. 
Cbicagos Apskričio susirinki
mas jvyks subatoj, Rugpj. 7 
d., š. m., McKinley parko 
svet (39-tos ir Western A ve.) 
7:00 vai. vakare. 

DU. A. A. ROTH, 

DR. 6. M. GUSE8 
Praktikuoja 2* metai 

Ofisas M4» so. Uaegtm S*. 
tė » w St , CMoaco, m. 

S P B C U A I J S T A S 
Mot«ri*kq, Vyrišky, taipgi ekrs-

nflka tten. 
OFISO VAUUfDOS: Nuo 1* ryta 
iki S po pista, aoo < iki S valan
da vakarą. 
Nedeliomis aoo 9 Iki S po psst. 

TSiafonas Taros «S7 

TyHsk, 
Valka a> Tisy <fciasdska 

VAIiAlTOaft] t«v—u *ya» 
V—a Tak. »««HB9SSB9 f—.tš a 

SSM So. 

Skansflfvs ir įSSam ntado 

PAIN-EXPELLER 
•ilrtiluCTi ving. 8.T.PM. OSaa 

DRAUOA5 KE0CAL6 
•v 
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