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SMARKUS MUilAI DĖL 
VARiAVOS.

Sukilimai Novgorodo apylin- 
;♦ kėse.

lenkŲ Vyriausybe Kraustosi
Čenstakavan

Talkininkų Diplomatai Apleido 
Varšavą

ą

GEN. WEYGAND ŽADA SU 
TRUSKINTI BOLŠEVIKUS.

Turbut, jis vadovaus Lenkų 
armijai.

Paryžius, Rugp. 7. — Mar
šalo Foch stabo viršininkas, 
gen. lVeygand, iškeliavo Var- 
šavon. Jis Lenkijos valdyto
jui Pilsudskiui pas i ulė sutru 
škinti bolševikus, jei jam bns 
pavesta vyriausioji vadovystė 
Lenkų armijoje. **

Gen. Weygand sutinka bol
ševikų armijns sutraškinti Pa- 
vialiu. Bet jia stovi už tai, kad 
Lenkai be didelio pasipriešini* 
mo atiduotų bolševikams Tar
ša vą. Nes jau pervėlu išgelliė- 
ti Voršavą.

Tam tikslui pienus yra pa
daręs pats maršalas Foch. 
Aiandie tik reikia tuos pienus 
išpildyti. Tą geriausiai gali 
atlikti gen. Keyinand. Nes jis 
geriausia pažįsta maršalo Fo
cho mintis.

Nekoktu laukams .savų ar
miją valdyti pavesti Praneu-

zui. Tuo labjaos, kad visas 
svarliesnes lx*nkų anai joje 
vietas užims Prancūzai oficie- 
rai.

Bet nėra jau kitokio išėjimo. 
Ui tą yra svarbiau šalies li
kimas.

Spėjama, kad Pilsudskį ir 
l'^enkų vyriausybė priims gen. 
VVevgando pasisiųlymą.

Už KELIŲ DIENŲ BOLSE 
VIKAI BUS VARŽAVOJE.

Gal jiem* teks ir kiti didesnie
ji miestai.

Varšava, Rugp. 5. (Suvėlin
ta). — Jei Rusai ir tolesniai 
tokiuo pat spartumu briausis 
ant Varšavos, už septynių die
nų jie pasieks miestą. s

15 Lenkų valdininkų teko 
patirti, jog. Lenkų vyriausy
bė jau pasirinkusi naują vie
tą laikinąja*! sostinei.

Talkininkų ofieierai čia nuo- 
nioniauja, kad Lenkai rimtai 
neginsią Varšavos. Kaip tik 
pamatysią pri«iartinnnt liolšo-

GYVENTOJAI BĖGA IS VARŽAV0S.
VAjtĖAVA, Rugp. 7. — Varšuvą jau apleido kuone visi 

svetimų šalių diplomatai ir svetimšaliai .gyventojai. Bankos 
su paskulia sugludena pinigus išvežti kitur. Smarkiausia dar
buojasi jubilieriai su brangintinais daiktais.

ftimtas ne|x>litikinių kalinių iš vietos kalėjimo išsiųsta į 
Poznanių. Paškui aruos siunčiama daugiau mažesnėmis gru 
pėmia. * *

Civiliai gy ventojai taip apleidžia Varstai

Berlynu, Rugp. 7. — Spe
cialia rytinės Prūsijos fronto 
korespondentas vietos laikraš
čiams praneša, jog ltolfievikų 

| su iienkais smarkus mūšiai sė
liu lyguuiu.-v priešai* Viuša 
vą.

Krespondentai pareiškia 
kad kaip veik bolševikams pa
vyks persilaužti per Chorzele- 
Pultnpk liniją, jie tuojaus nt- 
aidnrs prieš Varsa vos tvirtu
mas.

Pareina žinių apie sukili
mus bolševikinėj Rusijoj. Seka 
mūšiai Novgorodo apylinkėse. 
Per Grajevą ant Novgorodo 
pasiųsta skaitlinga atsargus 
kariuomenė. Nėra‘žinoma, kas 
tie per sukilimai.

VA UŽ NAUJĄ 
BILIŲ.

ų priėmė ant- 
Bkaitymu.

ugp. 7. — An- 
iente karčiais žo

džiais įvykt* kova <lel naujo 
is. Vyriausybei 

Odinių vėjo davė 
Prr.' Vųint!), kur-

Bet už tai reikalauja sau 
teisių.

Airijai biliafa 
už jos apdlei 
buvęs prc’nij

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
ATMOKĖTI SKOLAS.

ir

vą, kaip tik sus- 
• pėjaina juos gabenti traukiniais. Tam tikslui jiavartojami ir 
prekiniai vagonai. Geležinkelių stotyse baisus susibėgimas.

- *. - * • F

BOLŠEVIKAI MATUOJA ANT VARŽA  VOS.
BERLYNAS, Rugp. 7. — Bolševikai sulaužė Lenkų pasi

priešinimą ties upe Bug, persimetė per upę ir martuoja tie- 
riog ant Varšavos. Turi jie vienos dienos ir. nakties maršavi- 
mą.

Varšuvoje aiškiai girdimas anuotų liaubimas. Mieste pa
kilusi pasisuka. Vietomis užpuldinėjami Žydai.

LĖNKŲ VYRIAUSYBĖ ATSIDŪRUSI POZNANIUN.
JOHĄNN1.SBERG, rytinė Pnmija, Rugp. 7. — Vietos 

vokiškas laikraštis gavo žinių, jog I^enkų vyriausybė jau pa
bėgusi iš Varšuvos Poznaniun. Priešakinės bolševikų armi
jos sargybos vra tik už 25 mylių nuo Varsa vos.

vikus, tuojaus pasitrauksią, 
kasi apsaugoti miestą nuo 
bombardavimo ir sugriovimo.

Padėtis čia ir kitur kuoblo- 
giausia. Blogumas kas valanda 
artėja. Svetimšaliai gyventojai 
juu susikrovę daiktus ir tik 
laukia tinkamos, progos 
žinoti.

Daugeliui išvažiavimą sut
rukdo konsuliatai, kuriuose 
nenuspėjama išduoti reikalingi 
pasportai.

Patys konsuliatai bus už
daryti kuoveikiaus, kaip tik 
bus apsidirbta su pasportais.

Nežinia su pagelba.

Pastairųjų dienų vientir-ki- 
tur Lenkų pakeltos kontrofen- 
svvos nepagerino abelnojo pa
dėjimo.

Oftiijaiiai pranešta. kad 
Lenkams pavykę bolševikus 
atmušti šiauriniam ir pieti
niam frontuose. Tečiatts tas 
nepataiso padėties.

lankai Galicijos pasienyj 
atsiėmė Brody. Bet neteko Ko- 
velio, svarbaus geležinkelių 
centro. Be to, bolševikai arti
nasi prie Lublino.

lankai nesiskiria su vilti
mi, kad jiems pagelbėslą tal
kininkai. Gelbsti jiems ir šian
die kaip moraliai, taip mate- 
rijaliai. Bet vargiai bus sulau
kta kariuomenės pagelba. 

B Įvairios rųšies talkininkų
iplomatai ir misijos, kurios 

Tia buvo suvažiavusios po Spa
konferencijos, jau apleido Var-lkei yra :ri »in« rėš, l ao kame- 
fctvą. Į Lenkus tas padarė tik-1 nors ties Visla bus sulaikyti 

rai pragaištingą įspūdį. Nes 
Varšavoj paliekami tik vieni 
Lenkai.

Neišaiškinami daiktai.

Bolševikų ofenzyvos metu 
yra visa eilė tokių daiktų, ku
rių negalima suprasti. ,

Niekam nežinoma kadir tas, 
kad daugel vietose I^*nkų ka 
riuomenės buria! tiesiog |>a- 
puola į bolševikų spąstus.

Taippat indomus daiktas ir 
tas, kud bolševikai nuspren
dę vienu žygiu daryti nrmisti- 
ciją ir paimti Varašvą su Lvo- 

r» • T *_{«««.
tu.

yra aitru* dabartinio premjero 
Lloyd George oponentas.

As(|uitli Airių laisvės žvilg
sniu nepermaldaujamas prie- 
šininkan. Jm-kiiltin^’Ą’riausy- 
bę, kad išprad/ių leidusi Ai
rijai • įsigilinti kaišiota betvar
kėm Ve kodėl jis priešingas 
biliui.

Parlamentų* antruoju skai
tymu priėmė įaują bilių.

Sulig tojui aus, 
niaujančiose 1 irijos dalyse pa
naikinami civiliai 
Vietoje an 
Prasiženn 
teisėjo, 
jų, bau 
ir * civili 
bylos huR. ‘ 
kusiųjų

Kuomet hi 
tas, 
daiktų:

Berlynas, 7. — Iš ištikimų 
versmių sužinota, jog Rusijos 
sovietų valdžia sutinka atmo- 

talkininkams skolas, ko- 
kada nor< yra užsitrau- 
MMioji Rusijos vyriaus)’-

BOLŠEVIKAI UŽGINA 
SLAPTĄ SUTARTĮ SU 
SLAPTĄ SUTARTĮ

Galimas daiktas, tame yra 
kiek teisybės.

i, visoje neri-

teismai, 
ėdami kariniai. 

Airiai vieno 
ekusiųjų teiše

ini riop. Taippat 
I nusikaltimuose 

mos be pri sic-

s bus praves* 
įvyks baisių

RUMUNIJA SU UNGARIJA 
PRIEŠ BOLAEVIKUS.

Varšava, Rugp. 7. — Is Mas
kvos skelbiama, jog Rumunija 
koncentruoja kariuomenę Ru
sijos parubežiais.

Ungarija formaliai pasiute 
Lenkams eiti pagellion.

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖ 
SUTRAUKIAMA Į PA

REINI.

t

Berlynas. Rugp. 7. — Sulig 
žinių, Praniiitija sutraukia 
skaitlingą kariuomenę j Parei
ni su tikslu briauties per Ba
variją Lenkams pagellton.

BOLŠEVIKAI SULAUŽĖ 
AP8IGINIM0 LINUĄ.

Persimetė per Bugo upę.

Varšava, Rugp. G (suvėlin
ta). — Anot žinių, bolševikai 
keliose vieton sulaužė rytinę 
Varšavos apgiiiimo liniją. Ga
lutinai pa iar y Ii pasirengimai 
perkelti k::ui šalies vyriausy
be. Kai-kutu Įlenkei vubliuin-

jei Anglija. Prancūzija 
sutiks jiadaryti

keti 
kias 
k u.-i 
l»ė.

Ir
ir Amerika 
taiką su bolševikine Rusija ir 
pripažins bolševikų valdžią 
teisofn Rusijos valdžia, bolšc 
vikai gvarantuos apmokėjimą 
skolų.

Bet jie podraug pareikalaus, 
kad be Rusijos talkininkų pa
daryta taika yra neteisota ir 
fodel Versai lieso taikos sutar
čiai turi būt pa Inryfa revi
zija.

Bolševikai nori imti daly- 
vumą visuose tarptautiniuose 
reiknlnose.

PRANEŠAMA APIE UKRAI- 
NŲ SUKILIMUS.

Bolševikams bus padaryta ne 
i . smagumų.

♦X

Copcnhagen, rugp. 4.— Spe- 
cijalėje depešoje iš Varšavos 
čia pranešta, jog prieš bolše
vikus sukilę Ukrainai valstie
čiai vakarinėj Ukrainoj. Tai
gi kaip kartas dabartinio bol
ševikų prieš lenkus karės fron
to užjia kaliuose.

Depešoje pareiškiama, kad 
dėl to bolševikai buvę priverk
ti iš lenkų fronto paimti dvi 
diviziji ir pasiųst! sukilusių 
ukrainų šonan.

Valstiečių ukrainų vadas 
Machno, sakomu, paėmęs nuo 
lmlševikų Jeknterinoslavą ir ki 
tus miestus. Ir jis pradedąs 
jau susisiekti su generolo 
W range! io spėkomis.

i

I

B0L8EVIKŲ TAIKOS SĄLYGOS.
BERLYNAS, Rugp. 7. — Rusijos bolševikų taikos sąlygos 

Lcnknins yra sąlygos visam pasauliui. Tos sąlygos tokios:
1. Visatina taik \ paremta prezidento \V ii šono kctnrioll- 

ka principų.
2. Nei jokia šalis neturi teisės maišyt i es į vidujinius Rusi

jos reikalus.
u,_:i_: «—• 4-»--------  _-----aavmva tUAIVtlja

ir visos nugalėtos viešpatijos.

bolševikai.
Atėjus baisinm krizini ryti

niam Varšuvos fronte, iš pieti
nio fronto atšauktas čia l^enkų 
lakūnų korpusas. Iškurnu bus 
pristatyti ginti Varšavą. Jų 
tarpo žymi dalis Amerikonų.

Šiandie čia uždaromas a- 
rnerikoniškas konsuliatas. Kon

Lenkuose vis dar 
bilizacijn. Imama 
uėn ir jauniui**.

Kirk žinoma, tas 
nieko negelbės, 
__l*----Į^r.tRJii mi* 
nuomonė*.

seka mo- 
kaniome-

I^enkams 
jei jiems |»a- 

. J— uruuu* nu-

Berlynas, Rugp. 7. — 
ne viskas yra tiesa, kas 
’ti* skelbiama npie Ru>ijc 
ševikus ir 
tus, buk jie sutarę susijungti 
ir suardyti Versnilleso taikos 
sutartį, tariaus yra nurodymų, 
kad bolševikinė Rusija yra pa
dariusi komcrcijinę sąjungą 
su Vokietija.

Tuo tikslu Maskvon važi * 
nėja liolševiką atstovas Berly
ne \Vigdor Kapp. Jis sugry- 
žęs iŠ Maskvos pareiškė, jog 
reikalingų Rusijoje industri- 
jinę ir technikinę tvarkų gult 
sngel»ėti pravesti tiktai Vokie
tija.

Lenkai gali netekti išėjimo.•
Sulig Koppo, tam tikslui bū

tinai yru reikalingas tiesiogi
nis Rusų-Vokiečių susisieki
mas. Tasai susisiekimas turi 
Imt nt* kur kitur, kaip tik sker
sai žemės ruožą, talkininkų

Nors 
šinn- 

* bei

ta nuo Danzigo arba duoti 
littosą skersai praėjimą liolše- 
vikams.

Dar daugiau.

Tns put Kopp tvirtina, kad 
jei bolševikams prisieis dary
ti taiką l^ondone su talkinin
kai®, tniko knnforcnctfrm ftt-i

ir Vokietijos komonis-1hul l«k'i.sta ir Vokietija

I

I

ir visos kitos talkininkų nu- 
knutos šalys.

Kopp apie tuos sumanymus 
sakoma jau painformavęs Vo
kietijos vyri a u svla*.

Padaryta slapta sutartis.

Londonas, Rugp. 7. — Ti- 
me< korespondentas pranešė, 
kad Vokietija su bolševikine 
Rusija padariusi slaptą sutar
tį. Tas atlikta pirm bolševikų 
ofensyvos prieš Lenkus.

Suprantama, sutarti* turi 
Imt atkreipta prieš Lenkus ir 
talkininkus.

Krassin užgina slaptą sutartį.

Londonas, Rugp. 7. — Le-V 
onid Krassin, bolševikų dele
gatas Anglijoje, riti paskelbė, 
jog neteisybė skelbiama apie

4

imskiiĮŲ Lerifrauis^įeitj į Bal:< Klupta sutarti Ruaijoh su —ff
t i jos jure* per Dantiją. Va<n-[ kieti ja. Tokia sutartis n ••pado-
na*i, Lenkija tori būt atkirs-, ryta.

Mieste Denver, Colo.. kur atrei- 
kuoja gntvekarių darbininkai, trys 
žmonės (Įmiginu nužudyta.

Rusijos bolševikai briaujusi Per- 
sijon. Persijos vyrinusyls* su šachu 
krnuHhtfi iš Teherano.

Austrai i jos Arkivyskupą* 
nix nebus įleistas Airijon. 
nusprendė Angliji* vyriausybė.

4

Man 
Taip

LENINAS IGNORUOJA 
RUMUNIJĄ.

sulis Raukiu iškeliauja. Re
kordai išgabenti kitur.

Tomis dienomis bus uždary
ta ir S. Valstijų pasiuntinybė 
Varšavos gatvėse pirmu kar

tu pasirodė angliškos tanko*. 
Jos pasiųstos prieš liolževikua. 
Karės frontan pasiųsta daug 
ir artilerijos.

Eina per Būgą.

Iš kares trotilo, ypač ryti
nio apturimos vis blogesnės

Anglijos parlamentas jau pra
vedė bilių, sulig kurio Atrija pa
vedama militnrinių teismų .uaguo- 
sna.

Ark i vvsku piu Matinis keliauja 
garlaiviu Baltie. Garlaivį toli 
vandenyne sutiks Anglijo* karės 
laivui ir nulydėti j Livcrpoolį.

- -I
Nes pati Rumunija yra suirusi 

Geneva, Rugp. 7. — Rusijos 
sovietų valdžios premjeras Mi
kolai lx*nin ignoruoja Rumuni
jos ultimatumą Rusijai, knd 
bolševikų kariuomenė turėtų 
būt atšaukiu iš Rumunijos te
ritorijų.

Apie tai praneša korespon
dentas laikraščiui Journul de 
Geneva.

Bolševikai šiandie yra įsi- 
briovę Bukovinon. kur kursto 
Rumunus darbininkus. Kores
pondentas pažymi, kad jei Ru
munija pakeltų karę prieš bol
ševikus, pačioje Rumunijoje 
(lakiltų revoliucija.’Nes tenai 
padėti* tikrai pasibaisėtina.

Talkininkai yra bejėgiai pagel
sti lx*tikmii»<. Taiku la-nkijojc pri 
guli nuo pačių bolševikų.

i

imu

Waahinatonc tarinniaai. kas da
ryti Ix*nkij<M klausime. Spėjama, 
ar tik ’tuo tikslu Bcbua huiauktu* 
konRntaM.

Wfiit Frankfurte, III., riauši
ninkai aprimo ir iŠMialaitatr, kliu- 

jtnet aatvČM* panrodė valatijoa ka- 
i rriviai.

žinios. Bolševikai keliose vie
tose persimetė |x*r uj>ę Bug. 
Tai atliko piet rytuose 
Ostrovo. Ix*ukų tikėtasi nors
toje linijoje pasipriešinti Ik>I- 
ševikanm. Bot nepavyko.

Paskinti praneštu, kad Im>1- 
ševikai Būgų |a*rėj<i šalintais 
Brest-Utovsko. tai p|mit Dro- 
bcžitio apylinkėse, iš pasta 
rodos vietos jie varosi tiesiog 
aut V išloš.

Daugel vietose Ijenkai smar
kiai priešinasi, pakelia kon- Į 
t ratukas. Bet ma^ns iš to jm-. 
sėkmės. Nesulaiko bolševikų 
vilnies.

’T-.m* 'D..—

lenkai apleido įmestą Ostrov. 257 West 71 str., New York.

“Slapieji'’ nerimauja. Augs- 
čiauaiam teuonoi paduota peticija 
išnaujo |H>rkraty1i aštuonioliktojo 
anicndmcnto klauainią.

The Chicago Tribūne korvapon* 
(lentas, ii Londono raito, jog bol- 
šerikų delegatą* Kamenev Angli
joje pripnr.inti» Rusijoa anihaaa- 
doriu (de fneto).

p.< v • •

Raleigh. N. C.. Rugp. 7. — 
Miestelyj Big Tjiurel mirė 
Miss Doros n Griffin eidnmn 
117 metus.

RUGPJŪČIO 7, 1920,

Chicago su pricinieM-inis. —* 
Šiandie ir rytoj grižus oras: mnžn 
atmaina temperatūroje.

Vakar tcnipcratiirn nugM-iatisin 
R2 1., žemiausia — 72 1.

Saulė teku 5 49. b idžinM R ■02.

PINIGU KURSAS.
Svctimų viešpatijų pinigų ver

tė. mainant nemažiau $25.000, 
rugpjūčio 6 buvo t«»kia sulig Mvr- 
clianta 1/oan and Trust 
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių
l’rancujcijoa nt 1 dol. 13 ir. *6 
Italijos už 1 dol. 19 I. 4<‘

Co.:

2.20 
r.-’i

2.20
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2 DRAUGAS šeštadienis, Rugp. 7 1920 m.

I .IKI C VIV KATALIKV DTEKBAJrns

“DRAUGAS"
Kiną ka.«di<t>Q (įkyrus ncdt-ldkniu*. 

PHSM'MEH VTOS KAINA: 
CBICACKM III t.'ZSIENTJK:

Wt-tam* ................................... 18.00
Pusei Metų ...........................  4.00

61 V. VAU5T.
M etatu* ................................... *8.00
l*ux-l Metų ............................ 3.00

Prenumarata moktud IMcalno. 1*1- 
koa akaltoal nuo uiairoijino dieno. 
n» nuo Saujų Mrtų. Norint permai
nyt) adrean visada reikia prlaiųiU Ir 
•enaa ūdroms. Pinigai retinusia atų« 
•tl liperkant krušoje ar aapreae “Mo- 
ney Order“ arba įdedant pinigu* J 
rerutruot* lailk<p

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

Biblijos Tyrinėtojai.

iu \ imu nesenai L) 
išėjo nauja maža 

jNirašė kun. A. 
lietuviškai išver-

ninku žinios, įgyvendindami 
sovietine valdžios formų, a- 
reštuodami grafų Tyszkievi- 
čių ir Echo Litwy redaktorių. 
“Naujienos” spėja, kad tai 
esąs M. Biržiška, uždrausda- 
mi nebolševikiškus laikraš
čius, formuluodami lietuviškų 
bolševikiją jm p. Kapsuko 
valdžia, paimdami prekybų j 
valdžiom rankas, uždarydami 
ir užpeėetydami dirbtuves. To
kios žinios buvo 1 Rugpjūčio.

Antra Rugpjūčio Lietuvos 
Atstovybė tVaahingtone pas
kviliu, Kad liolševikai atsitrau
kia ifi Vilniaus, tik prašo ge
ležinkelio medžiagos, t. y. va
gonų ir garvežių taiu atsitrau
kimui reikalingų.

Nejaugi bolševikų mintys 
ir apsėjitnai mainytų.si taip 
tunu laiku? Žmonės retai bū
va taip pepastovųs. Išaiškini
mo šiek t’ek yra Chr. Scicnce 
.Monitoriaus informatoriaus 
žodžiuoro, kad bolševikų atsa
kymas Lietuvos reikalavimams 
pilnas dviprasmių sakinių.Tai- 
gi ir Vilnių liolševikai žada 
atiduoti Lietuvai, rusi, staty
dami reikalavimus tiek vago
nų ir garvežių, kiek Lietuva 
neturi. Bot spėti dar vis 
tų pergreita. 
atneš

Palauksime,
artvmoji ateitis.

bu
kų

Pittsburgho Suvažiavimas.
vvrotę į Lietuvių kailių, jau |

(Pabaiga).

“Motinėlė.”

Tuo vai 
spaustuvės 
knyguiė. .lą 
\Varol Š. J., 
tė M. M. T.

Knygutėje 
nors spauda
neatskiriu vienos 
Pirmojo ilnlije kalbama 
žmones, kurie sakosi šv. 
tą gerbiu ir iš jo žinias 
kad turėtų kų tikėti.

Autorius išdėsto, kad

Proletaras.

ko, liet laikraščių

yra dvi dali, 
jųdviejų aiškiai! 

mm kitos.! 
apie' 
Raš < 
imu, I

tie
žmonės klysta ne tada, kada 
jie šv. Raštą garbina, lx-t ta
da, kada jie nemoka apseiti su 
juo. Kaip gyvenamai trieiliui 
reikalingos yra lubos ir sto
gas, l»ot jos negali laikytis 
augštai n<*utsi rėmusio* ant 
sienų, taip ir tikėjimui dar la
biau reikalingas yra šventa
sis Raštas, lH*t ir jį jiažiuti 
galima tiktai per gyvų Baė- 
nyėios organizaciją. Kristus 
nesakė A]iašUilaJiis “Sėskite ir 
rašykite Bibliją”, Imt snkė 
“Eikite ir a {įsakinėki te Evan
gelijų vi-iems sutvėrimams**. 
Kuiji lubos ir slogas laikosi 
ant sienų, taip Šv. Raštas lai
kosi ant gyvo apsakinėjimo.

Jei neimtų buvę to apsaki
nėjimo. tai nežinotume uei to, 
kad šv. Raštas yra, nežinotu
me iš kiek knygų jis sudėtas, 
kada ir keno parašytas.

Neišmanantiems “Biblijos 
Studentams” kun. NVarol'io 
knygutė primena, kad Šv. Kaš
te yra sunkių vietų, kurias 
ne kiekvienas gnli suj>hu*ti, 
kad turime kreiptis prie Šv. 
Tėvų, idunt jie šv. Raštą iš
aiškintų. kml Uis uždavinys 
yra didesnis negu mokėjimas 
rašyti ir skaityti.

Antroji knygutės dalis visa 
yrn jumvi-.-tu tam rentiniui, 
aut kurio laikosi šventasis 
Raštas, Im'ent jgyvam neklai
dingam krikščioniško* tic.-os 
apsakinėjimui, kurį Kristus 
jwiv<*dė Savo Bažnyčiai. Auto
rius primena, kad V. «žus 
Gažuyči:*. biv- nekiaid i ilgumo 

4 1 f- *j«M*«8»ai<^. •>« iii’t nur* Jlvi A ll

Irai jmsii'iiudoti Švciraojn 
Raštu, tai turi klausv'i ne
klaidingo eiškiniino palikto 
> >ažny< mi

• mn uos'* 
k: iv gut 
dabartihii in. 
j:; tiktai

I

Ko 
tuviams Amerikoje netrūksta. 
Išeina (’liiuagoje ir laikraštis 
“Proletaras.” Turime jo N. 6 
vol. II. Rugpjūtis 1920 in. .lis 
yra siuntinėjamas kojiertuose 
norintiems. Iš turinio ir ženk
lo matyti, kad tai aidoblistų 
organas (L W. W.). Jį leidžia 
Genond Executive Boanl of 
Industrini \Vorkers of the 
World. Jis savo skaitytojus 
verčia įstoti j P(asaulio) 
P(ramunės) D(arbininkų) li
niją tikslu, kad skleidus “ko
munistinę apšvietę ” P. P. D. 
tarpe.

‘'Proletaras” linuiptol nesu
tinka sii Brooklyn’o “lais
ve,” Lietuvių komunistų or
ganu Amerikoje. Da gi prie
šingai. p. Sindikas straipsnije 
“Provokatoriški Ženklai” pri
rodinėja, kad “Imisvė. ” re
daktorius p. VHeas Paukštys 
c.-ųs provokatorius.

Visus “Proletaro” rašymas 
mums labai nepatinka. Jame 
pilna tokių žodžių kaip “be
gėdišku melagystė,** “šmeiži
kai.” “besarmačiai”, “cini
kai.” “žvėris,” “kreivapri- 
siekiai.” “vagys,*’ “veidmai
niai.” Begalo gausus tame 
InikraŠtije keiksmų išteklius.
“Proletaras” užtaria Rusi

jos bolševikus, 1**1 peikia ir 
niekina !u.)lševikų organą 
“Laisvę”. Ne, kų mažiau už 
jos reduktorių “Proletaras” 
kerta “Naujienų” redaktoriui. 
Soeijalistų priešams gal ir 
mnlonu Imlų matyti, 
sucjjalistai tarp savęs 
“laisvėj: ”, 
“Proletare”, 
matyti tokių 
Lietuviuose 
skaudu.

Tegu

Lie-

kaip 
riejasi 

“ Naujienose” ir 
liet Lietuviui 

daugy lię piktumo 
labai kartu ir

v

socijalistai butų stiji-

Nori• ūme, ku I kiekvienuose
rusui mus ju'iešui, lx-i tegu jie

Tą tiumanymą priėmus pasi
darė pertrauka pietums iki 
3:00.Tuomtarpu užleista vietos 
' ‘ M otinčlės * * seimui. Kuni
gams susi riu kus po pietų 
“Motinėlė” dar laikė savo po
sėdį. Piunininkavo kun. J. 
Kaulaks. Diduma buvusių 
Pittsburghe kunigų įsirašė į 
“Motinėlę”. Ji ir kunigų Sei
mas priėmė bendrą revoliuci
ją, kad visas jaunuomenės 
šelpimas privatinėmis auko
mis eitų per “Motinėlę”, ir 
kad ji tame šelpimo darbe 
susižinotų su tokio paties var
do draugija esančia Kaune.

Kunigų Susiorganizavim&s 
Amerikoje.

Kun. Urbonui užėmus pirmi
ninko vietą kyla klausimas, 
kas užmokės už posėdžių sa
lę. Klausimas atidėtas. Tuoni- 
lurpu pareina klausimas apie 
pačių kunigų susiorganizaviiną 
Amerikoje. Referuoja kun. M. 
Urbonas. Pirmininkauja kun. 
M. Pankus. Kadangi reikalas 
susiorganizuoti visiems aiškus, 
ka<lnngi įniko maža, dėlto ei
nama tiesiog prie naujo kon
stitucijos projekto, kurį sus
tatė kunigai A. Maliauskis ir 
P. Bučys. Kun. Slavynas tą 
projektų perskaitė papunkčiui. 
Skaitymų užliaigus kun. M. 
Pankus paduodu sumanymų: 
visą projektą priimti vieniems 
metams, kad išbandžius. “Są
jungos” vardą pakeisti “Vie
nybe.” Nereikalauti įstojamo
sios mokesties nuo tų kunigų, 
kurie atvažiavo į šį seimų ne
priklausydami prie Sąjungos. 
Visi tie įnešimai vienbalsiai 
priimti.

Tada įvyksta teisėtasis Ku
nigų .Sąjungos Seimas. Tos 
Sąjungos vice-pirminiakas ve
da Seimą. Valdyba išduoda 
raportus. Po to Sąjungos na
riai oficijaliai įneša sumany
mus: u) permainyti konstituci
ją priimant Maiiauskio ir Bu
čio projektą vieniems metams, 
b) permainyti vardą “Sąjun
ga” į “Vienybe**, c) K. Są
jungos turtą skaityti K. Vie
nybės turtu. Balsuoja tik Są
jungos nariai ir vienhalsiai 
priima visus įnešimus.

Tolinus sutarta Kunigų Vie
nybių sekretoriui mokiti algų 
100 dol. metams. Kitiems val
dybos nariams apmokėti gele
žinkelio ženklų už keliones val- 
dybos reikalais. .

Pareina valdybos rinkimai. 
Pertrauka pasitarti apie kan
didatus. Po pertraukai iškyla 
trys kandidatų sąrašai: Cl ii en
gi n i s, Pittsburghinis ir New 
Yorkinis. Pirmame yra pirmi
ninku kun. Albavyčitis, sekre
torium kun. J. Svirskis, iždi- 
• inkų kun. Vaičiūnai A ii t ra
ine — pirmininku S. G’pa- 
nonis, raštininku k. Jurgutis, 
iždininku k. Misius. Treciame 
— pirnuninku k. A. ii liukas, 
raštininku k. Vasiliauskas, iž- 
dii inkų k. M. Prnkus. BnlsavL 
miiose Ne* York'ms sąrašas 
gaunu 13 balsų. Pittsburgliinis

ro šitaip: pirmininkas kuu. 
Antanai Milukas iš Macphet, 
N. Y., vice-pirniininkas kud. 
8. C'cpanonis iš llomstead. 
Pa., raštininkei kun. Kastan- 
tinau Vasiliauskas iŠ \Vestfield 
Mass., iždininkas kun. Matas 
Pankus iš Bfidecport, Conn.. 
iždo globėjai kun. J. Misius 
iš Ellsvorth, Pa. ir kun. A. 
Jurgutis iš Export, Pa

Kurie buvo neįmokėję šįrne- 
tinėa mokestiea į Sąjungų, tie 
įmokėjo į Kunigų Vienybę 
Jos iždininkas iš jos lėšų už
mokėjo už posėdžių salę.

Kun. Milukas įnešė ir visi 
pritarė vienbalsiai padėkoti 
kun. d-rni A. Maliauskiui už 
konstitucijos sustatymą ir pra
nešti Žemaičių Vyskupui apie 
naudingų daktaro pasidarbavi
mą Amerikoje. Sumanymas 
tapo vienbalsiai priimtas. 
Kun. Bučiui pavesta sustatyti 
padėkos tekstas.

Buft&lo Suvažiavimas.

Kuu. P. Bučiui buvo paves 
ta referuoti paskutinis dieno
tvarkės punktas. Kadangi lai
kas buvo vėlyvas ir visi susi- 
važiavusieji kunigai buvo Žy
miai nuvargę, kun. Bučys lie 
ilgų kalbų padavė rezoliucijos 
sumanymų visus Buffalo su
važiavimo nuturimus pripa
žinti teisėtais, nes juos jau 

'* I užtvirtino kunigų referendu
mas. .Vieno kunigo protestų 
prieš vieno nutarimo dalį pa
liečiančią tą kunigų prisegti 
prie suvažiavimo aktų, kadan
gi jis nepribuvo pats tų pro
testų paremti.

Užbaiga.

Po tai rezoliucijai visi 
nigai sustojo rimtai palenkė 
galvas, o nąujai išrinktasis 
prezidentas sukallk-jo seimo 
užbaigimo maldą.

Dabar pe ranka t i butų kalbė
ti apie to Seimo vaisius, bet 
dalyvavusieji jame džiaugėsi 
uebereikalo laiką prak-idę. Sei
mas sudėjo daugiau tūkstan
čio dolierių viešiem* reika
lams; įkūrė savaitinį laikraš
tį tikėjimui apginti ir sutarė 
nepalikti nei vienos katalikiš
kos šeimynos lie laikraščio.Tas 
Seimas suorganizavo jiačius 
Lietuvius kunigus Amerikoje 
ir padarė, kad katalikai Ame
rikoje galės lengviau susižino
ti su katalikais Lietuvoje. Ben
dras kunigų veikimas, kuris 
nedrąsiai rodėsi Buffaloje, 
sustiprėjo Pittsburghe ir, ga
lima tikėtis, 'atneš naudos 
nepoilgam.

ku

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
NUU.

Apie šv. Raštą.•
Klausimas. Meldžiu man pa

aiškinti iš Av. Rašto Av. Jono 
Apreiškimų perskyrimus 13 ir 
14. jmskui 17 ir in; kas per 
viena 1a Rabnlė? kas ta pa
leistuvė? Ypač paaiškinkite 
punktus Kt. 12, 16 ir 17, ką- 
jie reiškia! Kas Be žvėrys,

dina&i pranašystė. Ji visuomet 
minėja* tiktai daij įvyksiančio statosi Dievo apreikštos tiesos 
atsitikimo ir da-gi dažninusia 
tik smulkiąją dalį, kurios nei 
stipriausias protas negali įs
pėti prieš įvyksiant, į 
kuriuos Žmonės bevelk ne
žiūri įvykstant. Taip Do
vydas pranašaudamas bu
siančią V. Jėzaus mirtį nepa
sakė nei kns žydų tautų val
dys tai* laikais, nei kas ištar
mę išduos, nei kokis bus kry
žius, nei keli budeliai Dievo 
Sūnų ‘žudys, tik pasakė, kad 
jo rankas ir kojos taps per
durtos, kad jo drabužius bude
liai pasiilalįs, o dvi jo rūbo 
mes burtus (Ps. 21, 15—17);

ftv. Jono Apreiškimų knyga 
yra pilna pranašysčių. Jos yra 
ypatingos dar tuomi, kad bu
siančius daigtus* -vadina ne 
vardais tik paveikslais, o kie
kvieną paveikslą galima yra 
keleriopai išaiškinti, kol dar 
neįvykę tie atsitikimai, ku
riuos pa veikslai reiškia.

Babelis yrn paveikslas reiš- 
kiunlis kukių nors busiimėių 
nedorų žmonių . organizaciją. 
Bot nežinia ar tai bus draugi
ja, ar viešpatija, ar partija ar 
miestas.

Paleistuvė reiškia l»egėdiškn 
nedorybę. Tu nedorybė grei
čiausiai panaikįs ir jaunuome
nės skaistybę ir moterystės iš
tikimybę. ftv. Jonas dar pride
da, kad paleistuvė bus dide
lė tikėjimo priešininkė pilna 
neapykantos. Tik iš tų visų 
pasakymų negalima rinitai įs
pėti, ar paleistuvė reikš vieną 
asmenį ar visą žmonių kryps
nį-

Atsimetę nuo Katalikų Baž
nyčios šešioliktame šimte mo
tų protestantai ėmė smarkiai 
kovoti su ja. Katalikei išmeti
nėjo protestantams, kad ne
žiūri ftv. Rašto, kur pasaky
ta, kad Jėzaus Bažnyčia sto
vi ant Petro uolos, kuriam 
duoti dangaus karalystės rak
tai. (Mat. 16. 16), kad visų 
krikščionių yra tvienas ganyto
jas (Jon. 21, 15), kad jam 
yra duota nesilpnėjančio tikė
jimo malonė (Luc. 22. 32). 
Protestantai tada omė sakvti,• * r
kad popežins esąs ta paleistu
vė minėta ftv. Jono apreiški
muose.

Šiandie visi rimti protestui) 
tai atmeta tą šmeižtą. Nelen
da popežiai nei skaistybės pa
naikino, nei moterystės negrio
vė, nei bedievybės neplatino. 
Bet Amerikos bedieviai iš
baigė naujuosius ginklus prieš 
Katalikų Bažnyčią. Nezalež- 
ninkai jau baigiu džiūti. To
dėl samdyti mulkintojai pasi
vadina kitokiais vardais ir 
atkaitina protestantų panie
kintą šmeižtą, vadindami po- 
pežių tokiais žodžiais, kokių 
nuatkelia spaustuvės j>o|>era. 
Kas į šventų Raštą žiuri rim
tai, tas tų plepalų neklauso

Tamsta dar klanai apie 6v.
Mateušo Evangelijos 22 ir 23 
perskyrimus. Ten Išganytoją* 
IM-ikia fari/x-jo niMėjiiiiR Įr 
kailius. To<lel tenai kalbama 
m* apie šių dienų žmones ir 
jų luomus, tik apie tuos, kurie 
gyveno pirm 19 šimtų metų.

aiškintoju. Jis veda kitus, nes 
tai smagu jam, o jis nesijau
na esąs aklus ir V. Jėzau* 
graudenimų užsipelnęs.

Klausimas L Vakar gavau 
laiškų nuo D-roftliupo iš Šernu 
ton’o su nf.kvictimn prisidėti 
savo turtu prie įsteigiamojo 
Lietuvos laivyno. Meldžiu pa
tarimo ar aš, katalikas galiu 
tokį sumanymų paremti savo 
pinigu. * . ^ J. B.

Atsakymas. Katalikams su ar
šiais katalikystės priešais ne
valia susidėti jų darbuose, 
kenkiančiuose tikėj&nui ar 
Bąžnvčiai. Sumanytasis lai
vynas nei jam nei jai neken
kia. Todėl šitokį sumanymų 
valia yra paremti Ir pinigu ir 
darbu.

Lietuvos Laivyno Bendro
vės valdyboje yra katalikas p. 
S. Banaitis. Nekenktų, jei butų 
ir dauginu.

Davęs šitų patarimų aš ne
imu atsakomybės už Tamstos 
pinigų saugumų. Jei-gu Tam
sta numanai, kad ta Bendrovė 
užtektinai supranta laivų Ma
tymo ir laidymo dalykus, tai 
pirk šėrų, jei ne, tai daryk 
kaip žinai.

Klausimas 2. Norintiems 
parsitraukti iš Lietuvos drau
gus, per kų ir kaip butų pa- 
tartiniausia pasiųsti jiems ke
lionės lėšas? J. B.

Atsakymas. Daugelis yra bū
dų persiųsti pinigus į Lietuvę. 
Pirmiausia, Lietuvos Misija. 
257 W. 71 st- Str., New York, 
N. Y., paskui Lithdanian Sa
les Corporation 414 Broadvray 
So. Boston 27 Mase. Yra ir ki
tų budu. Bet už juos mes ne- 
imam atsakomybės.

Gimines labai sunku parsi
traukti iš Lietuvos. • Daluir 
daug lengviau yra iš Ameri
kos išvažiuoti į Lietuvą, negu 
iš Lietuvos atvažiuoti į Ame
riką.

žmonių Skirtumai.

Klausimas. Katrie tarpe mu
sų yra farizėjai ir katrie mui
tininkai f Vargdienis.

Atsakymas. Tame klausime 
atsakymų duos Pnts Dievas. 
Jia žadėjo neims pastatyti po 
kairei, kitus ]m> tiesiai. Po kai
rei bus įgieji, po tiesiajai 
bus geriej* Mes beturime tei
sės daryti to suskirstymo, bet 
turime priedermės elgtis taip, 
kad butume tarp gerųjų. Sus
kirstymų daro Viešpats Jėzus, 
nes Jis ateis teisti gyvųjų ir 
numirusių jų. Mums nevalia sa
vintis Jo priedermės.

Kum P. Budys.

Lietuvos Misijos Adresas:
257 West 71 str., New York,

hutu kliu. 'Vrtrol’io
butų žmogiškesni. 10; Chieaginis 7. New Yorki tie šarloėiai. purpurai. J ug

Žinoma, ir mes daluir gali

•Ii : ei nebrangi, knip
laikams. K uiiuo-

Kitus jie
uiais, putys

vadina veidmni-
save vadiua dar

nis sąrašas skaitosi išrinktas. vargdieniai žmonės tų brange
mo pasinaudoti Išganytojo žo

Kle.
bininkų užtarėjais. Kaip jie
gali mylėti darbininkus, kad

Kylu sumanymas antrojo nybių neturi. Paaiškinkite taip
džiui* seniau pasakytais ki

sąrašo kandidatus skaityti iš
rinktais j vice-pirmiuinko ir

gi šv. Mateošiaus Evnngelijos
tiems. Tais žodžiais gali pa

22 ir 23 pa r skyrimus. ypač
sinaudoti lygiai pasauliniai

Padėtis Lietuvoje.Padėtis Lietuvoje.
putys tarp savęs nesikonėia. dviejų iždo gloliėjų vietas. paskutiniame punktus 13,14.

žmonės, kaip ir dvasiškiai. V.

Iš šalies žiūrinčiam nenoro Suinanynias vienbalsiai priim 15 ir 16. Karu tie grundeni-
Jėzus buvo ir yra mokytojas

mis kišasi mintis, kud nuvul- tas. Tokiu budu {mintinoji ku maif kokiems vadams pasauli-
visiems.

dnntieji plunksnų.

i? 
>jo. 
insi' 
• I •le*

kintesuieji socijalistai.
L y. mo

tik
pjausi tarp savęs iš pavydo
itž tuos pačius darbininkus.
kuriems jiersasi j vadus. Ir
vienas nori vesti darbininkus

nigų Vienybės valdyba susidn-

juos flusipeša tarp savęs, pri
Vieisią laikraščių daugybes,
pripildo tuos laikraščius keik

I
^epasidahndflmj I ką užtunka.

smais. Darlininkai už tą vis-

lininis ar dvn kiuriams?

Atsakymas. Yra didelis skir
tumas tarp tų Av. Rašto dalių,
kuriose aprašomi buvusieji nt-
sitikiniai ir tarp tų, kur minė-
jami busiantieji daigtai Bu-

Tamstų ypatingai klausi a-
pie žodžius “Bėda jums akli
vadai” (Mat 23, 16).
graudenimas

Tas
yra ak Irtas tiems.

kurie statosi žmonių vadais
nor* Dievas jų nepastatė. ~Bi
le wrc!is ar moterėlė nnrrio. 

siunčiu tlaigtų apsakymas va- • hęs ftv. Raštą, gana blogai iš-

S. D. LACHAtflCZ
UETUVn GRABORIUS 
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LIETUVOS KR. uEM. IR OARBiNiNKU REIKALAI. MUSO DARBUOTĖ. f t —

Lietuvos Krikšč. Demokratų įjuos šmeižtais pravardžiavi- 
ptrtija kaip uoliai rūpinasi mais į akis ir nž akių.

Jie skelbia, kad Kr. Dem. 
savo pažadėjimų neišpildytu 
Jie j taria juos veidmainystėje. 
O visa tai daro, kad jų neap
leistų ir tie darbininkai, ku
riuos jie suspėjo apkvailinti, 
ir kad da daugiau sukvailin
tų. Jie bijosi, kad, netekę dar
bininkų paramos, nepajiegs į- 
vykinti savo slaptų pienų ir 
turės likti užpakalyje visų.

Neveikdami išvien su Kr.

vieais savo tėvynės reikalais, 
taip lygiai neužmiršta ir, vie
nų iš svarbiausių, darbininkų 
reikalų. Štai kaip skamba tos 
partijos balsas apie darbiniu 
kų reikalus.

“Sunkiausia gyvenimo naš
ta krito ant musų darbininkų. 
Visais žvilgsniais nuskriausti 
ir -varginami jie lig šiolėi ne
susilaukė luntesnių gyvenimo 
Miygu- ; ;

*' “Bunki valstybės padikia ne- 
ptisant geriausių norų neleido 
jiems tų gyvenimo naštų pa- 
ltagvuiti Ir- duoti jiems pro
gos ir galimybės džiaugtis pil
nateisio piliečio dovanomis. 
Tiesa, politiškai darbininkas 
sulygintas. Bet jis neturi eko
nominės laisvės. O be ekono
minės laisvės nėra ir politinės 
laisvės. Kr. Denk blokas >- 
lvmp.s visus pujegus, kud ir lų 
laisvę jiems suteikti. Miestų 
taraci ir tarnaitės, fabrikų ir 
dvarų darbininkai, įstaigų tar 
nautojai senu liberalizmo pa
pročiu išnaudojami ta pasigai
lėjimo, statomi dirbti nepa
kenčiamose sąlygose, eksploa
tuojama jų fizinės pajėgos, sle 
ginina ir dažnai teršiama jų 
dvasia, ardoma šeimvnff, nes 
iš šeimynos židinio t laukiama 
ir motina: ji, apleidusi savo 
vaikučius, turi stoti į darbų, o 
apmokama dažniausia nesilai
kant jokių teisingumo dėsnių. 
Taip vargę per amžins, pado- 
ję svetimiems savo pajėgas ir 
sveikatų, sulaukę senatvės, 
dažniausia išmetami į gatvę 
ir, ten rankų ištiesę, maldauja 
sudžiovusios duonos plutelės. 
Tai pasityčiojimas iš žmogaus 
teisių ir jo žmogiškos verty
bės. Mes dėlto parirysniHo 
gyvenimo pragaro juos iš
traukti. Mes turingo išgelbėti j 
iš to išnaudojimo, mes turim 
apsaugoti nuo tasočjų kapita
listų ir dvarininkų sauvalėj. 
Mes turim juos padaryti ly. 
giais iJetnvos vaikais. - Gana 
jiems būti niekinamais posr- 
niais! Laisvoj Lietuvoj ir dar
bininkas turi jaustis laisviau 
rt tik jHil tinlai, ta ir ck-mo- 
miniai. Tuo tikslu Kr. D?m. 
blokas stengsis darbininkams 
įstatymo keliu parengti nauja? 
gyvenimo sąlygas. Pirmoj eilėj 
turi būti išleisti įstatymai apio’ 
dartx>“ dienos ilgumų, maksi
mumą, apie užinokesnio mini
mumą, darbininko draudimo 
įstatymai, moteries ir vaiko 
apsaugojimas, sutarčių regu
liavimas it t t. ir L t Ypač 
kreips domės' į dvarų darbi
ninkus, kuriuos dvarininkai su 
ypatingu įniršimu puolė var
ginti, traukdami sau pagalbon 
net vaistytas tarnautojų. Bet 
visa tai darbininko gerovei 
kurti bus tik įžanginiai žings
niai. Darbininkas bus laisvas 
tik nugalėjus kapitalizmą ir

M4kMVAvj*«itv jAJUMlU}. m Vi’ 
skelbdami kovų kapitalizmui, 
jo vieton ekonomijos srity ve
sim kooperarinę tvarką. Dar
bininkas turės būti snvo dar
bo pelno dalyviu. Ir gamybos 
ir suvartojimo srity jis turi 
būti lygiateisis narys, o ne 
naudojamasai vergas, (“lai
svė.” Kaunas).

i Tok i s Kr. Deniok, imrtijos 
atsižvelgimas į darbininkų rei
kalas, rodos, turėtų kelti 
džiaugsmų tarp visokios rųšies 
socijalistų,“tų vienatinių, kai]i 
jie save skelbia, darbininkų valdžios ir išsidalino. Norėjo 
globėjų ir užtarėjų.” 
Jie tuo nesidžiaugia. Jie dega 
da didesniu kerštu prieš Kr. 
ijemokr. Jie kenkia jiems, 
kar tiktai ^ali. K ovoja priėji

rMCVVUUMUiu uuru nu tat, 
. Dem. darbininkų reikaluose, 

80rijalistai parodo, kad jiems 
ne darbininkų gerovė rupų 
bet tik darbininkai, kaipo |- 
rankis, pagrobti į savo rankas 
valdžią ir užmesti savo ver
gijos pančius ant visos tau
tos. Jie parodo, kad jiems ne 
tautos valia ir jos norai rupi, 
o tik savosios užgaidos. Lietu
vių tauta, rinkdama atstovus 
į St. Seimų, aiškiui pu rude bu
vo valią, kokiais žmonėmis pa 
sitiki ir kokiu keliu nori eiti 
prie aprūpinimo savo reikalų.

Patys darbininkai, žymiau
sia jų dalis, išsirinko savo at
stovus ne soeijalistus. Tuo 
parodė, kad ir jie nenori pa
vesti socijalistams savo reika
lų Lietuvos Seime,

Bet socijalistai to viso ne
paiso. Kas jiems tautos, ar net 
darbininkų valia ir gerovė.\

Jie tik nori savo valių iš
pildyti ir viskas. Jie prievarta 
nori užmesti savo valdžią.

Jie trukdo Kr. Demokr. ir 
kitiems, kurie jiems pritaria, 
vykinti įstatymus, kuriais 
greičiau galėtų nešti pagęlbą 
darbininkams. Jie grasina re
voliucija, kaip nekartą tai 
skambėjo iš socijal-demokratų 
atstovų lupų Seime nuo tribū
nos. Ir progai atsitikus grasi
nimus stengiasi išpildyti.

Tepagalvoja kiekvienas, ar 
lengva ką gera ir greitai pa
daryti Lietuvos tautai ir dar
bininkams, kuomet jos darbu- 
tojams reikia viena ranka sta
tyt*, o antra nuo išlaukinių ir 
vidujų priešų gintis. Tie vi
dujai priešai yra šelpiami sa
vo sėbrų, Amerikos tmcijnlis- 
tų. 6in jiems siunčia pinigus.

Jei vieni darbininkai nesi
gaili pinigų gleiviniai Lietu- 

ir nuolatiniam ardymui 
jos ramybės/".r ramaus dar
bo, tai kiti darbininkai turėtų 
nesigailėti remti savo aukomis 
Lietuvos Katalikėj Centrą ir 
Daibo Federacijj. Reikia pa
sidarbuoti, kad mažuma neuž
mestų prievarta savo jungo 
ant visų, kad neužvesjų ver
gijos, baudžiavos. Tai gali į- 
vvkti, jei didžiuma bus apsi- 
leidus, arba pritruks jiegų.Mes 
tų jiegų privalome priduoti.

K.

Iš LIETUVOS.
V.

Lazdijai. Yra pradinių mo
kyklų lietuvių ir žydų. Žydų 
jaunimas griebiasi mokytis 
lietuvių kalbos, skaitlingai lan
ko kursus. Atnaujintos abi 
“žiburio” gimnaziji. Yra “Ži
burio“ skyrius.

Apskrities savivaldybė siun
čia savo lėšomis kiekvienam 
apskrities kaimui i»o kelis lai
kraščius.

Klovainiai. (Šiaulių apskr.). 
K rikL Darb. Sąjungos sky
rius paėmė nuoinon dvarų iš

Bet ne. Į paimti ir vandens malūną, bet 
ž. U. įgaliotinis paėmė pra- 

jšymą ir iki šiol nedavė 1n at- 
< sakymo, tisrbininkni lankia 
iBeimo pageltas.

t - —

(Pabaiga).

Bet einant arčiau prie lietu
vių katalikiškos moksleivijos 
Šelpimo reikalų, reikėtų žinoti, 
kiek mnsų tautoje yra .uigš- 
tesnins mokslu* einančioj jau
nuomenės, kokis jos misterija-* 
lis padėjimas ir kaip datarti- 
niai moksleivių-si 'dentų šel
pimo fondai skirstą stipendi
jas ir vienkartines pašelpas.

Katalikų darbuotojų vienuo
liktos konferencijos manymu, 
reikėtų būtinai sudaryti mok- 
slei vijos‘reikalams patirti ko
misiją (tinkamiausias jai var
das butą “ateitininkų komi
sija”), kurios pareigų sritin 
ineitų:

a) katalikiškos moksleivijos 
statistika;

b) ryšiai su ateitininkais 
Europos ir Amerikos;

c) stipendijų ir vienkartinių 
pašelpų tvarkymas;

<T) T.nnth* Fonari kiiTTunulo 
skyriaus tvarkymas;

e) moksleivių šelpimui vieno 
stipraus fondo prie Tantos 
Fondo sudarymas.

Si komisija bendrai su Lie
tuvos Katalikų Veikimo Cent
ru ir galėtų aprūpinti lietuvių 
katalikų besimokinančios jau
nuomenės padėtį.

Ateitininkų komisiją galėtų 
sudaryti bent kurio Am. Liet. 
R, K. Federacijos apskričio 
parinkti darbuotojai, ingalio- 
ti Federacijos Tarytas tuo rei
kalu užsiimti. Geriau tinka di
desni centrai, kaip va, Chi
cago, Brooklynas. Bostonas ir 
kiti. J ateitininkų komisiją rei
kėtų kutinai kviesti Amerikos 
lietuvių kataliku moksleivių 
Sus-mo Atstovus, kurie komi
sijai galėtų svarbių žinių jia- 
tivkti iš Amerikos lietuvių ka
talikų moksleivių padėties.

IV. 
Apšvietos komisija.

Prie Amerikos lietuvių ka
talikų kultūrinio darbo rei
kia priskirti Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės kėlimą 
prie apšvietos, prasilavinimo 
ir susipratimo. Apšvietos ko
misija, jei jai butų leista Fe
deracijos Tarytas tuo vardu 
pasivadinti, savo darbuotės sri 
tin inimtų parapijines mokyk
las, augusiųjų kursus, knygų 
leidimą, knygų- ir laikraščių 
platinimą ir periodinės spau
dos gaminimą. • •

Kąs dabar tais visais svar
biais reikalais dirbama pavie
niai ir pakrikusiai, įsisteigus 
atsakančiai komisijai — butų 
varoma organizuotu budu, pri
silaikant komisijos direktyvų 
ir patarimų, kurie nepaliestų 
kolonijų ir parapijų autonomi
jas. Apšvietos komisijos dar
bas siektų taip toli, kiek leis
tų bendras susitarimas ir ben
dras reikalas, kurios naudą ai
škiai matytų visi Amerikos 
lietuviai katalikai Tr, rodos, 
nuoširdžiai paremtu A ta vie
tos komisijos darbus, kūne 
maždaug susigrupuotų sekan
čiai:
1. Parapijos mokyklos

a) programas,
b) vadovėliai,
e) prakaltas,

2. Augusių jų kursai:
a) švietimo kuopelės,

programas,
b) nurodymas reikalų,
c) vakariniai kurini,
d) paskaitos, 
c) prabaltas,
f) amatų mokyklos.

3. Knygų leidimas.
Spaua?« draugija ir jos 

platinimas.
€ Knygų ir la<crascių plauni Į Kur mažiaus vietos, reikia ir- 
mos: | vištų mažinu nuginti.

ju

iš-

Spaudos savaitė.
5. Periodinės spaudos gamini 
mas.

Apšvietos komisijai darbuo
tės dirva užbrėžta viri pn- 
duotame pieno Inkai plati. Tam 
milžiniškam darbui atlikti rei
kėtų duug laiko ir dnug pa
jėgų sunaudoti. bet kadangi 
tas darbas yra labai naudin
gas ir labai reikalingas Ame
rikos lietuvių apšvietei ir su
sipratimui pakelti, tai katali
kų darbuotojų vienuolikta 
konferencija tvirtai mano, kad 
jj tinkamai galės išvesti Fede 
racijos Taryba, stojant jai j 
■pagelbą Amerikos lietuvių ka
talikų darbuotojams.

Apšvietos komisijų taip kaip 
ir ateitininkų komisiją galės 
sudaryti kurio nors Federaci
jos apskričio darbuotojai su 
Federacijos Tarybos žinia. 
Komisijų darbams Ir pienams 
pns« ktninąecnTnm vy-tymin jų 
centrai neturėtų būti tame pa
čiame apskrityje. Čia lūs rei
kalingas darbo pasidalinimas.

Apšvietos komisijos darbuo
tės pienus glaudžiau! j krūvų, 
reikia dar pastebėt!, kad jinai 
vasaros laiku tun tų medžiagų 
savo darbui gaminti, o žiemų 
jų sunaudoti. Angnsiųjų kur 
sai. jiarapijinės mokyklos (čia 
bus išimčių), paskaitos, pra
kalbos, prelekcijos. amatų mo
kyklos, spaudos platinimas 
(tinka ir vasnrai) geriausia 
sekasi rudens ir žiemos ilgais 
vakarais.

Amerikos lietuvių katalikų 
kultūrinio darbo projektas da 
bus dapildytas sekančiose dar- 
bnolojų konferencijose. Bei 
laikp stokos ši konferencija 
neįstengė visų projekto punk
tų apsvarstyti.

Ateivių globojimas.

S. L. R. K. A. Centro val
dybos nariai: Jurgis Tuinaso- 
nis ir Juozas Mnčiulaitis pra
nešė darbuotojų konferencijui, 
kad S. L. R. K. A. Centro val
dybos posėdyje, laikytame lie
pos 16 dienų, š. m., “Garso” 
administracijos ofise, nutarta 
katalikų susivienijimo nauja
me name įrengti lietuviams 
ateiviams ir išeiviams prieg
laudų ir įvairių patarimų biu
rų. Tam reikalui centro val
dyta ir komisiją paskyrė.

Katalikų darbuotojų vienuo
likta konferencija išreikšdama 
S. L. R. K. A. Centro val
dybai nuoširdžių padėkų už 
taip svarbaus ir naudingo nu
tarimo padarynių, pasižadėjo 
visomis galimomis pajėgomis 
Sus-mo Centro pradėtų darbų 
paremti.

Saugok akių regėjimą

Kaita kankinies calvo*
skaudėjimo, kada reirSjlm** nll- 
nata skaitant, siuvant ar tolyn 
ilurint — tai re takia. jon pri
valote k relei trm j mnnr klausti 
paturimo dil Juru aklų: mano 
20 metų tuityrimas nuteik* 
jutu* rerlauaj patarnaviin* dėl 
Akių. Aumj. NoUr< Ir GcrtilOa 
l.lS'* gydoma spectjallsto,

W. F. MOMCRVFF, M. I>.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPETtJAUSTAS

IMI S. Ashland Are, Clilmfn. 
kertė lito* gatvė*; 3-0loa lubo* 

Kambarin 14-1S-1C-17
Virtai PLATTR aplinkos

Tėmyklte liinnu paraAų.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
vak. Nedėlioinla nuo 9 ryto iki 
13 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: anglilko* ir llMurtako* 

kalbų. aritsaaUkoA knygvedyvtėo *te- 
nogrofUo*. typewr1tia& plrklybo* tol- 
■lų. Suv. Valiu. Istorijon, obolno* tato- 
rlto*. rrerreflĮo*. polltlktae* eknnn- 
luljo*. pUlatyaU*, dalltanUųotė*.

Mokinimo valandoa: nuo • ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarai* nuo < 
iki 19 vaL 
3106 80. Halsted St, Chicago.

li-,w

Tegul Jusi! Pinigai
Dirba; Tepelno 3 nuoš. Jums 
Šiame tvirtame Štate Banke.
Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 

ir visas kitas dalis svieto. 
Parduodame Laivakor

tes ant visų Linijų.

CENTRAL MANUFACTIIRING 
DISTRICT BANK 

1112 We»t 35-th Street
Torto* Viri M.ooo.ooo.oo

A STATĖ BANK
Atdara Paned^uata. Seredom* ir Suhatom* vakarai*

■
f■ 
E

DR. GHARLES SEGAL
Prrk£14 aavo oCls* po num.

4729 S. Ashland Avenue
SpcctaliKta* dllory, molou tr *T- 

•‘O-

V.-londo* nuo 10 iki 13 taryto; nuo 
3 Iki S po plotų: nuo 7 Iki 0:30 
vakar*. Nedalomi* 10 Iki 1.

Trlcfono* Drracl 2SM

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVI* ADŲ SPECIALISTAS 

>**t«nr*inx no* aklų 
Irtnrtn.* '« * ■ yra 
SotaMlml akaudt- 

>• aalroa, araliru- 
, apramin o, ••r- 

votu.n*. akaurtanriu. 
ir Ulaiarruatu. karvių .kių krano* aky* 
katarakta, nonlm.; artlkroa akla In-lmiam. 
1 tarom* «aan>IB*» loki.a parodantla ma- 
liatulaa klatdaa Akiniai pritaikomi t.l«tn- 
cai. toli Ir aUi-tnataotloma pay.lbat* *ar*4- 
kll. aav. ra**JHt>i> ir valkua .InaaMu. mo
kyklon ▼•landa*: auo 11 Iki t vakar* No- 
dOlIomla ouo 14 Iki 1 vaL po platų.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

K

A. l’KTR ATIS K. IA1U JONAS

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank

KKAL EKTATF—INKtKANCE 
European American Bureau 

MmtR* Pinigu*. Parduoda 
IjkHokortre

NOTARU V AAS
HO9 W, SAUt Mr. CTtlcago. III.

TrtapbaM lk'Hilri.inl Oll 
---------------;į

r.

OR. S. NAIKELIS

•J

Perkant visus savo RAKAN
DUI PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VTCTOROLAS, STU 
VAMAS MASINAS ir tt pas

P. KVORTA & SONS

F. .
i
,ti

1 ‘‘S

■
i -i

1549-51-53 W. Chicago. Avė. 
arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesščiu.
Telefoną* Monro? 2500

Krautuvo atdara Borodomla Ir 
rctnyClomla iki C vaL vakaro. Kitai* 
vakarais Iki 10 vakaro.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St, Chicago, DI.
Kurio gaunat* p* ve Įkalu* I* Lietuva* 

neattdellodami paaldaryklto daugiau* arba 
dideliu*. Me* perimame senu* padarome 
didelius. Sudedam ant vieno II kelių •kir
tingų.

Trauktame paveikslu* namuo*e. prie 
Bainydloa. sueigose, veselljoM. grupe*, 
pavieniu* Ir tt. Darba atliekamo kuogo- 
rtausla. Phono Drover «»«9

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudoti* pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mu«u Bendrovės kur galėsite gauti 10% už trupinamus pinin
gus.

Pabaigoje šio meto raunu Bendrovė uždirba 10% kuriom i 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsikuria kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Sv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.

Jurgi* Žakas, Pirm. Antanas OverUngas. Rašt.
901 W. 33rd St 3201 Auburn Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.

Didis skaitlius naminių pati-' 
kščių priguli nuo to, kiek vie- 
tos randasi užpakaliniam kie
melyje ir kiek atlieka valgio 
nUu šeimynos, kuria duodamus 
paukščiams Perdidolis paukš
čių skaitlius yni klaida. “Go
resnės pasekmės iš kelių viš
tų mažame kieme negu iš dau
gelio,” sako S»v. Valstijų A- 
grikulturos Departamentas.

Retni augink suvirs dvide
šimts ar dvidešimts jienkia- 
vištas užpakaliniam kiemelyj, 
gėriams apie aštuonlns arlm Į 
dešluiU. Dol dvidešimts arba Į 
dvidešimtn-penkių rištų reikia 
turėti kiemą iš dvidešimts ! 
penkių arba trisdešimts pėdų, j

P. Molis,
Konferencijos pirmininkus.. 

Jonas E. Karosas, 
Konferencijos raštininkas.

NAMINIAI PAUKŠČIAI.

Totaphont: Zarda <491

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

Turiu patyrimu 
moterių Ilgo**: ra- 
OMttnnl pritlu- 
riti ligony tr kūdi
ki telk* Ilgo*

3255 So. Halatrd St.. Chicago, III

PIGIU IR GERAI.
i Parduosim ir mainom namu*, lo- ; 
■ tu*. f*rm*a ir rtaoklua blcniua Pa*' 
, mu* galima gauti vteoklų pasirinki- 

m«.
AlMMUklta P**:

A. GRIGAS S CO.
3114 K H*l»t«-d ■*.. IVileaco. IU.
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ir kita* musu lekarstas naudoja 25.000 žmonių visoi
• • o •

Amerikoje. 100 Aptiekų yra musu agentai*.

Tas liudija, kad žmonės supranta gerų verte 
musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.

Mes išdirbant savo Laboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti.

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargatantų.

Reikale rašykite mums:

Salutaras Chem, Drug Co
PROF. J. BALTRENAS,

1707 So. Halsted Str. Chicago, IU.

1
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P. S. Ant pareikalavimo pasiusi mo visų sąrašą mu>ų
| žolių, šaknų ir visų liekarstų.
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Vokiečiai laike didėsės 
rėš neteko daugelio savo 
vų, nes nemaža jų svetiniuo
se uostuose sukonfiskuotu, o 
pasiliaigus karei su jų pralo
šia, Ententė pareikalavo, knd 
daugelį iš likusiųjų laivų ati
duotų jiems, kaipo atlyginimų, 
už nusknndintunsius vokiečių 
submariuais. Vekiei'iai moka 
npvertinti laivyno svarbų ir 
todėl jie visokiais budais at
sišneka. Štai, kada Entcnlčs 
atstovai suvažiavo j Spų pasi
tarti, kaip privertus vokiečius 
pildyti Versaillės sutartis, vo
kiečiui labai susirupino 
tarp kitko savo laivyno likimu 
ir, anot New York Times: “jie 
mėgins atrodyti, kad jų ša
lies gerbūvis prieš karę laimi 
daug prigulėjęs nuo to, kad 
jie nereikalavę pinigų už. va
žmų mokestį ir knd <lidel<-« 
sumas jie gaudavo už. vėžio- 
iimn važmos.” Vnkb-tiįn. anot 
jų, m-galinti pastovėti lie di- 
kolų laivininkystės lengvvny- 
bių. Jeigu jai prisieitų mokėti 
už. visų jos tonnažų, tai bus 
jui didelė našta ir sumažins 
jos išgalėjimų atmokėti ali- 
jantaius įdarytas nuoskau
das. Yra npskaitliuojainu.kad 
Vokietijai reikią 1.3.tj<ID.0tXI to
nų laivų talpumu metams virš 
to, kiek ji dabar turi, jeigu 
norima tesėti taikos išlygoms. 
Vokiečiai prašys, kad netiktai 
taptų jiems paliktas tūlas ton- 
nažas. Ik-I kad ir laivai, ka
rius jie ;»u prievarta padirlu; 
yra alijantams, Įialikti butų 
jų pačių naudojimui.”•

Jeigu Vokietija, dar didelę 
laivų daugylię turėdama, 
skundžiasi, kad jai busiu sun
ku pa-tovėti ir gerovę šalies 
juilaikvti, tai ką guli Lietuva 
šnekėti, iki šiol jokio preky- 
l>os laivyno neturėdama! Ar 
Lietuva gulės hiitningui gy
venti, kada turės už išvežamus 
iš šalies ir iš svetur atveža
mus pardavinius mokėti brun- 
gių-brangiausia svetimam ton- 
nnžui ? Keikia, sakysime, šian
die aliejų vožti į Angliją ar 
Prancūziją ir milijonai yra 
užmokami už. tokį išvežimą 
svetimiems laivynams ir sve- 
tiinii’Sins darliiiiinkaiiis. kuo
met Lietuvos žmonės turi su
dėję rankas į Intai tik žiūrė
ti ir, žinoma. Lietuvos darbi
ninkai pasilieka ir 1h* darini 
ir be uždarbio; negana, Lietu
vos darbininkų algos turi pa
silikti žemos, jų gyvenimas 
skanius, nes darbo laukas y- 
ra siauras. Be laivyno Lietuva 
iš vargo pasikelti negali ir 
jos darbininkai turi svetur bė
gti, knd geresnį gy venimą į- 
sigyti. O svetur vežti reikėda
vo seninus, o tuomi labjaus 
dabar reikia ir sviestas su sū
riais, ir javai, ir odos visokių 
žvenų. ir medis iš girių, ir še
rini ir tt. Turint laivus, nami
nė pramonė bnizda. gyveni- 
nms vų »«• ir Moivš ger
būvis kaip ir civilizacija k jin. 
ne lėtai, liet šuoliais, ne mil
tais, Ih-i kas vnlundėlę. Tai-gi 
prekybos laivyno ne juokais 
Lietuvai reikia.
Keikiu geresnės veislės gyvu

lių, geresnių sėklų, reikia ge
ležies ir mašinų, kerosino ir vyno, 
gazolino, automobilių ir trak
torių, dirbtųjų trąšų, gelum
bių irti. Daugelį tokių daigtų, 
ypač ūkio mašinų, ar akmeni
nių anglių, ir kitko galimu 
gauti Suvienytose Valstijose 
Amerikos. Bet kaiti tai visu 
pnsiatysi Lietuvon.' Jeigu jau 
patys daigiai 
gini atsieina 
huV«JUUI4>n JU | 
gesnis šianriii

darbi-

vokiškais laivais; 
per Vokietiją v<»- 

žinkeliais. I’askui-

Lietuva t” '• icrvo nirktvbinįlir lietuviai nebus laikomi ki

lai vynų, ditlelė dali < sunkeny
bių atkrinta šalin ir Lietuva 
įgija progų pralobti.

Kam vėl paslaptimi yra, 
kiek žmonių trokšta važiuoti 
Lietuvon, jeigu jau ne gyventi 
ten, tai lient apsilankyti? Ki
ti vėl iš Lietuvos nori Ameri
kon pakliūti. Kiek vargo rei
kia iškentėti šiandie tokias ke
liones atliekant, y|wė mote
rims su vaikais, kada reikia 
važiuoti įst svetimas žemes 
— 1’raiu‘tizijų. Belgiją, Ilolan- 
dijn, Vokietijų. Neretai žuio- 
nėiiiS kišenes visoki išnaudo
tojai apkrausto, o skrynutes 
ar valizas aptuština. Bet jei
gu laivai vilų iš New Yorko 
Klaipėdai!, tai žmogus tiesiog 
patektum išAnierikos Lietu
von l«‘ vargo ir Im> nuoskau
dos. Ar-gi nereikia lietuviams 
įsigyti kuom greičiausia savi 
pasežierinini laivai!

Amerikon dauguma lietuvių 
ai važiavo 
jie keliavo 
kiei'ių geli
lykite, susimiblnuiieji, tas su
mas pinigų, kokias vokie
čiams lietuviai išmokėję yni 
už tas keliones ir dar pridė
kite tas sumas, kurias išvilio
jo visoki jų agentai ir šiaip 
sukčiai.

Jeigu keliavę yra lient 
uUO.OtK) lietuvių (aplamai i- 
inant) ir jeigu kiekvienam iš 
jų apsiėjo toji k< licnė apie 
2tM) cariškų rublių, kurie prieš 
kūrę išneši’* apie JtM) dolierių, 
tai išlaidos lietuvių, kurios 
vien vokiečiams atiteko, sie
kia iki 50 milijonų dolierių. 
Juk tai yra turtas tienog'.vo
kiečiams padovanotas iš nus
kurdusios Lietuvos. O kiek 
dnr vokiečiai prisitvčiojo iš 
musų skurdu ir iš musų paty
rimo stokos. Ar-gi jau nelai
kąs mums susiprasti ir. užuot 
vokiečiams gelis-jus jų laivy
nų atnaujinti, jų geležinkelius 
pataisyti, jų agentų kišenes 
prijiildyti, įsitaisyti Lietuvos 
laivynų, kuris duos keleiviams 
visus jHitogumus ir kuris ke
lionių išlaidas paliks Lietuvos 
žmonėms, kaip pelnų, taip kad 
Lietuva, tiek prisikentėjusi 
karės metu ir nuo rusų ir nuo 
vokiečių, o dabar ir nuo len
kų. galės turliiigi-Mie tapti ir 
pasidabinti civilizacijos skrai
ste!

Keikia dar prisiminti, kad 
Lietuvos laivynui prisieis ne 
vienus tik lietuvius vežtu Lie
tuva veikiui gidės sutuikoje 
gyveni i su visais kaimynuis. 
IVr Lietuvų keliaus gudai, 
lenkai, rusai ir žydai; netik 
keliaus, bet dar ir savo tur
tus ir mantų vežios arba į už
sienius siuntinės. Jeigu Lie
tuva turės savo laivynų, tai 
pelnys jos gelvžinkeliai, dar
bininkui ten ir 
liautieji,
su arkliais

I
I
I

Dabar Lietuvos Valdžia Nori
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Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var

dą augštai.

* Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateiti j.

Ar visi (supinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su

• ‘ *
Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje

METROPOLITAN STATĖ BANK
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

t

S245.0OO.oo
v- *

tų ]Nistumdėliais ar vergai j. 
kaip jie išjuokiami iki šiol 
buvo. .Ligų vtai suprastume1 
Lietuvai laivyno išnašumą, tai 
tuė tuojau pirktume akcijas 
Lietuvos Garlaivių Pendruvės 
ir ne|H>ilgam atplauktų pir
mas lietuviškas laivas į A- 
merikos uostus.

Nebijokite, yra tarp lietu
vių žmonių, kurie pažįsta jū
res, yrn nemaža tokių, .kurie 
tarnavo Rusijos laivynuose, 
vieni kaipo paprasti jūreiviai 
(matrosai), kiti kaipo oficie- 
rai. o dnr kiti kuip laivų ka
pitonai. Štai ir Lietuvos Gar
laivių Bendrovėj reikalų vedė
ju yni kapitonas Liudvikas 
Stulpinus, kuris 26 metus 
ant jūrių važinėjo ir kuriam 
kelias iš Liejmjaus į New 
Yorką lakti gerai žinomas,- y- 
ra. O toliaus atidaryta taps 
jureivinė mokykla Klaipėdoje, 
ir su luiku turėsime tiek lie
tuviškų jūreivių, kiek reikės. ■ 
Daliar-gi. jeigu kartais pritru- 
ktų, Lietuvos (imbuvių Bend
rovė galės pasisamdyti sveti
mus žinovus. Ar ne taip pat 
esti daroma j>as kitas tautas! 
Ir Amerikoje yra gerų jurei- 
vinių mokyklų (pav. Philadel- 
phijoje), kodėl negalėtų jauni 
vaikinai ten įstoti ir išsilavin
ti? Galėtų, tik visa bėda, kad 
lietuviai svetimiems dievams 
tarnaudami, atjunko nuo jū
rės ir drovisi vandenyno. Tai 
slavų ir vokiečių įtakos ,]>ėd- 
sakai ir nuo to drovumo lie
tuviai turi atsikratyti sykį ant 
visados. Jūrė — tai Lietuvos 
vartai į platųjį pasaulį.

Taip dalykams stovint, rei- j SIŲSKITE PINIGUS l LIETU- 
kia lietuviams atsipeikėti. Da
bar gera proga. Lietuvos Gar
laivių Bendrovė pradėjo savo 
dariu), ji iiarduoda akcijas. 
Nereikia atidėlioti, bet tuojau 
pirkties. Akcijų kaštuoja 30. 
00. Penkios-gi akcijos duoda 
vieną baisą, dauginus turėsi 
akcijų, daugiau* turėsi balsų 
ir dauginus pelno. Organiza- 
tivėins išlaidoms prisieina pri
mokėti 10% nuo akcijų ver
tybės, taip, kad akcija prak
tiškai atsieina $33.00. Pinigus 
galima tiesiog į Centralinę 
siųsti, arba nuo L. Bendrovės 
agentų nusipirkti. Paskubėti 
reikia, nes turime vieną kitą 
laivą aplygę ir kuomi greičiau 
įstengsime užpirkti, tuomi bus 
Lietuviu gerinus. Sustokime 
į ratų, kiek ka* galėdamas.

Visai Lietuvos laivyno rei
kalais reikia kreipties šiuo 
adresu:

Ji

l)r. J. Šliupas.
1419 N. Main Avc.

Scranton, l’a.

MOTERŲ ATYDAI!

Lietuvai nepi- 
uusipirkti, tai 

a . 1 1wivu/ <iui ui ati- 
yra. O kada

uotftuoNe dir- 
rvikė* daug vežimų 

nr automobiliais, 
prisieis turėti daug ofisų su
visokiais urėdais, na. ir jaigu 
liaus visas laivyno štabas su 
darbininkais pristotyje. Aps- 
kailliu>»kite, kirk tni jielno at
neš Lietuvai!

šiandie sunku paštu susi- 
. .siekti su. Lietuva, keblu gimi- 
I nėius juiMŲsti kokių dovanė
lę ar pinigų. Kodėl f Todėl, 

'kad lietuviui neturi savo Jai-
......... Koks-gi butum lietuvis, 
jeigu nenorėtum saviems žmo- 

1 nėms gerovės ir laimės! O 
Į Lietuvos valdžia labai trok
šta, kad su-ickiiims su Ame- 

j rikn netik pasilengvintų, lwt 
ptisidarytų kasdieniniu, pap
rastu 
junų 

i liavu
kad

I 1%
Ii I it

s, ilolandi jos, 
ar VuiuvUjw. 

ir tautui; pakils

Ar

Klausykite!

Turtas Rankos 
Daugiau kaip

$1,300.000.oo

Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip dešimt milijonu.

Pinigus galite atsiimti kad tik nori. 

Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke.

METROPOLITAN STATĖ BANK
m? •o

2201 W. 22nd Street, kampas Leavitt
Bankos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utaminke ir Subatomis iki 9 vai. vakare.S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■UMMiBBaaaBBBiaBBMUMnaraMniuii

VA PER KAUNO BANKA.

Mes turime padare sutarti su 
Lietuvos Prekybos ir Pramones 
Bankų Piningų siuntimo reikale.

Mes siuntSauic pinigus Mar
kiems tiesiog įn Lietuvos Preky
bos ir PYnmones Banko n, Kaunas.

Viriminėtas'Sankas lisiuntinėja 
adresaiitanui į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai— pinigai*.

Mes Parūpiname Pasportus, Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksai*. 
Parduodame Laivakortes ant visų 
linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos Pa
darome tam tikru* Affidaritao dėl 
išvažiavimo Pasportu per Ameri
kos atstovu vafioujantema iš Lie
tuvoj j Amerika.

Daromo visus legaliskus Doku- 
mentiu, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis,
' Ir 
kitę* 
mus.

m-nnr.'tiiinHo tuHdl gerokai |- 
vnlriŲ lAaiuvin.'-JImų mvo iumu<*» 
u c*l norHumėto įtonoku toniuvinė- 
jltnu darb* Ir nudaryti nuo B iki 14 
dollcrtų ) dlr**. danui t touvinlu* ki
tiem*? k! r* ju* tkmukynlmn to. taip 
kuo j vicm> vu lando J«u uat antinui 
Clnoollr. K lėk vienon 7 nirty kūdiki* 
Kali dirbti *u mitai) latabiu mukia*. 
Jj .<•■)> tl. k aukso. klek JI averia. 
J'ilni nurodymai duodami prie kiek- 
ilctio ubutkymo puolimo akr>b/h-inn, 
brunlotum*. runaų arcpllukoma, Ml- 
porltj virtum*. koraod<» uit maniam*, 
atulu uM insulinu*. didelių krepBIu. 
PukuIvIų. rankAluWlų sulų. pfunc* ut- 
tieaali) ir Bimtaina kitų varlojomij da
lyku Nepraleisk *m pasiūlymo. Ir 
ulbu iuup uimla* ukdlrbtl nuo B Iki 
1& d<»l. ) dlm*. arba puaMI **vo na
rni). Klysk v ten* doller| ir gnuid tn«- 
kina au pilnu nurodymu tuojau* Sku
bėk. pastulj-inua ku>p II* ne .kasdien 
K»r*in*a. Ai malina yra įstabių |ata- 
biauBia.

I MtI KNtt. MOT. CO. IMT *• 
M Mu<IImn. M- Stalk’" W«l Vurfa IKy

rAROA^JMO

iinman kHo* ir Moru 47 K****; aul- 
' i anų Ikairr >ra 3 leniln*. Ilaal Itel- 
Į na !7 >1. tSe meni bėrio. Gera viela kiB- 

kvivnatn btcniui.
Arallaiiklta

K UTMA GtK.
IISI W. 47 Sir.

I 
visais kitai* reikalais kreip- 
psm lietuviams gerai pažįsta-

ZOLP A BARČUS, 
4547 S. Hermitage Avė. 
TeL Yards 143 Chicago, IlL

BIZNIERIAI GARSINKITE

“DRAUGE.”
--------------- ■ ■ ■ ■ i

OINGOS DRABUŽIU I
KAINOS.

Kaino* kurion prtunKa ktckviB- 
tumi klieni ui. Ovarautuojamo kad 
•uteupinslmn Jama 19% »•»
ant klekviooo pirkinio; nekuria 
dalykai maMaa n«*u vbolaaaln 
kaino*.

Vyru ir jaunu valkynu gateri 
drabuUal i>*4irMi ant utnak/mo 
bet neatetAauąu niutai ir ovarkn- 
tei su dlrieliata tr b*, for atting 
ir kitokio »tyliaua |U.S# iki S«0 
Pamatykite mum apacijalo eile 
Mulu ir ov*rknt« po III..IT.lt, 
11#. »il i«. |H. ir »lt. Juodi 
Siutai po III iki M». Melteo* eil- 
noa autai po *>l iki M#. Valku 
•lutai ir overkotal 14.40 tr augk- 
etau. Vyru kalines |4. Ir aogMian 
Molino* p .rrtfpo* Velta** |S 10 iki 
I1T.I0. 8 per t jaito nuotimtto HO ant 
ktakriena pirkinio aus? lamo j 
Europa

Atdara aielmona dieni Utį > 
vai. vakaro Kubatomi* 10 vaL Ne- 
ddllomia iki 4 vai. vakaro.

S G0RD0N,
| Į 1415 6o. Baisied oireei 
a---....... .. i -............

.3.LFAB1AN

PRANEŠIMAS

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS & S. L. FABIAN Vedėjai

Persikėlė į savo naują vietą

809 West 35th Street
(Kampas Halsted ir 35th St.)

Kviečiame visus savo rėmėjus atsilankyti j musų patogų naująjį ofisą, nes jau 

esame galavai prisirengę jums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigus ir par

duodame laivokortes j visas svieto dalis. Taip-gi parūpiname pasportus tiems žmo- 

iKttiS kui"t€iu» galiiiia gauti, L y. ucui* iiuiuviuuih kurie yra Amerikos piliečiais, nes 

nepiliečiai tuo tarpu negali gauti pasportu. *
j*

v

»■■■ ■ ................... ... ................... 1
GENERAUS ELECTRI 
CAL K0NTRAKT0RIUS 

nuvodu drūto* | namu* ir 
■nu ka* tik roikaiiru* t«io »lok- 
tro*.

PETER BERNOTĄVI0IUS

K i

I
I

II 4

KORONA
EERRATKD

BITTER MINE
Patariuina.'. ntio netekimo Ajipctito, skilvio nmualinm, 

nevirškinimo, vidurių ui k idėjinio. susilpnėjinfb, rie- 
mens, įvairių filpnumų — .-.veikėjime ir apskritai uuo 
pilvo suirimo. ‘

Parsiduoda durgšioriuo.s<*. Reikalaukite — K oro na 
Wine arba rašyk—
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. j LIETUVIAI AMERIKOJE
Ž".............. ................................................. .. ....

CLEVELAND, OHIO.
-------------- ,

Siuurniivt jaunimo tarpe — 
L. Vyčių 2T> kuopoje — vei
kimas tta.ig sparčiau eina. 
Subirinkimai netik mūjMisiniui, 
bet ir nepaprasti būva skait
lingi nariais ir pilni naudin- 
gų nutarimų.

Pilnų narių kuopa turi 205. 
Tai pusėtinas būrelis Lietuvos 
piliečių, kurie su pasišvvnti-

v uju darbuojasi Lietuvių gerbu- 
\ viuL Vyčiai ineina } kiekvie

nų svarbesnį vieŠųjj veikimų, 
nežiūrint vargo ir lėšų.

Liepos 26 d. nepaprastame 
susirinkime plačiai kalbėta a- 
pie organisaeijoa reikalus. Tu- 
rodami didelių ištakių Bėgan
tiems veikimo eeikalnms, paifi- 
rodė, kad negalės siųsti 
Vyčių seiman delegato ir ap- 
mnVAH vicfl* holinviAc
Tat mylintis Vyčių organiza
cijų p- J. Verseckas savo lė- 
šomis pasižadėjo vykti seiman.

Nutarta muzikams pp. Po
ciams įrengti koncertų. Nu
tarta dalyvauti 9 d. Rugp. Ak- 
rono L. Vyčių piknike.

Nutarta įrengti išvažiavi-* 
mų, į korį pakviesti Detroito 
ir Akrono vyčius.

Darbuotojui Al. Baniui su 
teikė paliudijimų, kaip) išti- 
kiiiinm tėvynainiui, kuriu jis 
reikalavo pasiuntimui j Lietu

v _ * I
bet kadangi vakare tų pafių 
dienų Ražancavoo moterų dr* 
ja rengė vakarų, tai kati pa-, 
kenkti tam vakarui ir put mu
kti daugiau žiūrėtojų, nukėlė 
į 7 valandą.

Nežiūrint to, moterų tlr-jos 
vakaras pavyko. Vaidino “Už
kerėta? Jackus.*’ Jneko rolė
je buvo Morta Mičiudicuė, jo 
pačios — A. Vildinskienė, tė- 
vo — P. Karalaitienė, moti
nos — A- fflikienė, galvio — 
O. Misiūnienė, šaltyšio — E. 
Ašmienė. Vaidinimai pavyko 
ir publika buvo patenkinta.
. “Oi lietuvaite, pagalvok”, 
“Ir kaagiiŠ visko liks”, ei
les, deklemavo 9 metų Joana 
MiČiudaitė. Dar deklemavo ei
les P. Juknečienė ir M. Mičiu- 
dienė. Dialogų “Pasikalbėji
mas vyro blaivininko ru mo
tore girtuokle“ gerai atliko O. 
Alisai mene, kuri buvo vyro 
rolėj, o moteriesSl. Mičindienė.

Be'to, choras vedamas var- 
guninko A. Stanšausko padai
navo Šešias liet, dainas, kurios 
gražiai išėjo ir publikai pati
ko. P-as Sianšauskas ir prog 
ramų atidarė ^sakydamas 
trumpų prukalbėlę ir paaiš
kindamas vakaro tikslų.

Mainerlo Pati.

16 KATALIKŲ DARBININ 
KŲ VEIKIMO.

Ij. i). S. Chicagos Aj*kri 
lis laikė saVo susirinkimą sek
madienyje, Liepus 25 d., Bose- 
landė, kuriu suvažiavo nejver- 
didelis skaitlius kuopų atstovų 
tad atstovių.
Kaip {atprastai, susirinkimas 

svarstė praeitus, dar nevisai

Nutarta įrengti vnkii^ų su 
programa.

Vyčių choras neturi kada 
nė vakacijį imtu nes rudeny
je turi keliolikai vaknrų pro
gramas išpildyti. Chorvedis, p. 
V. A. Greičius, stengiasi ne 
tik chorų lavinti, bet prireng-iu^w’K*U8»' miknius. Kadangi 
ti uolų,-'duetui kvartetų, kadT^e reikalai nepaliečia plačiu 
patenkinus Clevclando puldi- visuomenės, tai nea]>siiiio- 
ką Nors choras skaitlingas.! jUOJt *r minėti.«? •• * w* *• • **
liet pageidaujama, kad ir da 
daugiau rašytųsi jaunimo'.

Rugsėjo 9 d. bus kuopos su
sirinkimas Lietuvių salėje, 
6S35 Superior Avė., 7:30 vai. 
vakare. Kas nori ir myli dar
buotis risuonienės labui, kvie
čiamas atsilankyti ir prisirašy
ki prie ktiojios.

WESTVILLE, ILL.

Tr vėl pas inus bedarbė. Žiliu 
Dės šneka, kad tni nngtakasių 
unijų virš, darbai. Jie streikų 
paskelbė lie darbininkų žinios. 
Tokiu budu, centai žmonėms 
iš kišenių iekte lekia.

Sausuma ir karščiai pas 
mus dideli. Birželid mėnesį tik 
vienų syk lijo, o Liepos nė 
syk įAiliinais, matyti, debesys 
tankiai ema, net ir su perkū
nija. o pas mus sausa t ė. Dau
gumoje jnu ir vandens šuli
niuose trūksta. Gal Dievas 
baudžia mus už nezali?žnin
kus. kurie niekina Jo Sunaus 
jsteigtų ant Varnės Balny f-i n 
ir mėgdžioja Jo mokslų.

Rugpjūčio 1 d. nezaležnin- 
kų vyskupo* savo pasekėjų 
Vaikus leido prie “išjiažin- 
tiea,’’ kurios pats sako nerei
kia ir prie “pirmos komuni
jos*’. Bytmetyj ant šaligatviu 
pasirodė būrelis bernaičių ir 
mergaičių. Paskui juo* an 
raudona kepure ėjo vyskupas 
ir ginė lig avelių būrį- ‘*Išpo- 

. Sinties*’ turėjo eiti ir tie, ku
rie buvo ėję prie kitų bambi- 
xų, k. t. prie Mikalausko ir ki
tų Mat. anie nejori buvo.

Vakare buvo “dinnnvonė.“ 
Prieš “ilirmaYOKinnt’’ vaikus 
nusiėmė paveikslu*.

Tas nruiležmnkų “šlovės“ 
turėjo įvykti 4 vai. po pietų,

Veikiančioji Komisijų rim
tai iki šiol veikė.

Ilgui svarstyta apie viduji
nę organizacijos tvarkų.

Išnešta rezoliucija, užjau
čianti dienraščio “Drauge“ 
]>ikaikui, kuri mažttaug buvo 
šitokio turinio:

“Liet. Darbininkų Sų-gos 
M J fi jt’hicagoR Apskritis, išklausęs 

praneštam apie “Draugu” 
pikniką, kuris Ims Luliur Day. 
dienoje, Rugsėjo (i d.' Nutional 
Darže, Riveraide, 111., išreiškia 
pilnų prijautimų ir pataria vi
siems 1*. D. naripins viso
keriopai paremti šį žygį mų* 
dienraščio, kaipo krikšėionių- 
-demokrutų minčių reiškėjo.’*

Kitiems reikulaita aptarti 
neliko Įniko. Tuoiei ir susirių- 
kinins jiasibaigė.

Praeitais keliais metais, nuo 
pat susi t vėrinio šio apskričio, 
puikiai j j vedė p. M. Mažeika, 
pihnininkas, ir p-lė .M. L. Gu- 
rinskaitė, raštininkė, ftiuis tuv 
tais, alsižvolgiunt į ajdinkylies, 
neniažiaus gulima gerėties ve
diniu »». A1. Kri'iTuans. pirmi
ninko, ir M. Zizu. raštininko. 
Ir j<‘i neišvužiuės paskutiniai 
darbuotojui, D. 8. Ch. Aps- 
kėritis daug padarys naudos 
Chicagos ir ajneli’ikes Lietu 
viams katalikams.

CICERO, ILL.

Pr.

M. Sąjungos 2-ra kp., sulig 
praeito susirinkimo nutarimo, 
rengia šeitnininį išvažiavimų, 
reknmdicnyj, Rupp. 8 d., Ri- 
versidės miške.

Visas narei* prašome sueiti 
pirmų valandų jiu pietų j bnž- 
nytir« svetainę. K ten būryje 
važiuosime j paskirtų vietų.

Mus priimami ir svečiai.
Seimininkei*.

GIMTINĖ. I

Kur AvuntujM* sriauniai teka, 
Kur Švedų kajiai,
Kur Dubina banguoj, plaukia. 
Ten mano namai.

Ant kalneliu, prie pušyno 
Stuv’ ltakužė samanota, 
Nėr tėvelio scugalvėlio, 
Kurio rankoms bmlnvota. 

Lž lau! ’.'lio. už kupelių, 
Stov’ bažnyčia pastatyta. 
Ant šventorių, prie kryžkelių 
Matos’ visiems parašyta:

“Praeivi, čia gul’ liHuvis.
“Tę liažnyčių jis mylėjo, 
“Jai darbuotis, jų dabinti 
“Ne aukų jis negailėjo. 

“Ir Idctuvų jis mylėjo^ 
“Jos vargus visad minėjo 
“Ir nemirtinų jos meilę 
“Jis j širdj man įdėjo.’*

O

Enčeris.

“ORIGINAL1S” REIKALAUJA.
Ibimėgmlkiojimni vlauomct nori tu

rėti tynif originali o padarymo. Jie 
> ra goriausia (likrinitu u. kad <>rlgi- 
Call* rniotoz- dllnudari dldliu popa- 
lt>rHknr*n Klok** n»-*l«1ntblr>« m-- 
uioiitiuli luaiu piodulitu. | kuri v, 
*uomen6 tluri abejingai, liet klrktrir- 

’nna protinga* kuiogua lenkai* |>ainegK- 
tliinjlma. o toukaia origlnnllo vnt»- 
to. lai yra. ataitlku* pilvo negero- 
milini, prie Trinora Atuerlran Mlkir 
uf Bitter Wlne. Tas tikra* vaisia* yru 
vaisiu* dnugtiller metu rupctrtlligiMaln 
tyrinėjimo, tmauakallomų bandymu.
darMtau* expcrlnicnu>. ir to vlao pa- 
akuii — ulaliklOU* dabartinio tobu
lumo Triner* American Kllstr of Bit
ter tvino.“ Ta*, kn* lino Jo ptiaeknie*. 
lengvai randa ontuujaatlkkua iodiiur 
ui Ju kaip Itai M ra A. Hamau. Itoutc 
4. Aliuliu-, N, Y., kur* puraV- mum* 
Rtrieilo 14 d. *'A* nieką negailu pra
dėti be Ja. Triner* Bitter \Vine yrn 
geriausi vai irtai. Ju niekas nrvirMna" 
J*i*q aptlrkininka*. ur kito* vnlMu 
prekėj** turi Ųtlppat kiliui Trinert- 
vaistu*, reikalunk Jų nuo jo, — Jo 
orph Triner Conipnny. 1333 — 45 
So. Ashlund Avė.. Chicago. III.

SUSTOK MOKĖJAS AUKA 

TAS RANDAS.
Su ir.siu invMuiti guli ntialplrkll vie
niui 14 oeknnėių namų. Ūkuotus 13- 
snokėal taip kaip kad dabar rend^ 
noki. Nnmna yra gcrtauMla Ir sau
giausia lunką dėl darbininku imu- 
g* u n. nea neto netik l'ė-io nuok, bei 
10 Mmta ir 12t* nuoAlmtl In>i pla- 
ter.nlu Ainių kro pkite* prie:

‘MH'ITaKL '<1. įKUtAb
3331 K. JlalolMl Mr.

FA ItHIlJl’ODA 5 kam. muro ntunaa. 
8>1O S. Emrrnld A via, Treki1 tiktai 
8?3O». ] mokėt 500 lik Halus kaip rcn- 
da.

I'AKSIIH "ODA C knm. mrdlnla na
rna. 8713 R. Emcruld Avė.. Treke 
tikini 3^100.

VAI IR! DVOKĄ 2-Jų lubų nucOOlo mu
rinto namą*. ! pas. po 5 kaui. Klrk- 
tma Aviena. niaudvnto. 3334 S Bar
neli Avė. Prekė tiktai 34500,00. .

FAR?!DV< »I»A 4 kam. tnrdinia n:itna> 
Trictola Vnlvrrw.il Hti-tc įlankų. Tln- 
kūnu vleoklam bisninl. Vien lota* 
vertės 35000.oo prekė tikini 44000 
OO. Kamioel 8235 K. ItnUtod Str

l*AKHlT>t'< t|>,\ 2-Jų lubų ntiffh'io mu
ro namui 2 pa*. po C kent. Klok- 
trr** Aviena. maudynė*. 3810 R. L**»e 
Avo. Frokė tiktai >0400.

1’AltKinrOIM 2-jų aucfttų m u r n na* 
ma*. J b«r. I Ir C k«nt, Klrktroa 
rnnudj-n^-a. Atuolo inMftiu udua it* 
taiaytu* itandani JCO7 R. lx>we Avo. 
Trokr l»W

1'ATtHtDI OnA 2-Jų lubų nusMin mu
ro ruraa. s 1>u*. I Ir I kain, 
kiru. Maudynė*. 3663 R. M>«ve 
Prekė tiktai 1X500.

Kle 
Ava.

PARSIDUODA 2 na indi, vienai 
lubų aucVtn, mur» namai 2 pa*, po 
4 kam. Antra* 2-jų luhy au«RNo 
medUo narna* 2 pa* |w» 7 kam. Ben
dra I mAnra| 3a*. I*>tav 64a 126. 
3814—14 H. I'nloa Aro.. TrckO 
abudu l*'-00

3'lM

ur

bo, 
tt.

iI

TAKHIDI'ODA Nnoju* 2-jų lubų attg- 
muro namu* Styinu 4 pt<*-
lų nenu m o. r pag. po 8 kam. Viri 
Naujausi inluiayiital. 10J W T4th St.

tt**?.**.! *!*2*C. •
...............................< ,*

I’AltSini'OftA Natijna 3 lubų augN'. 
mūru numua 3 pug pu 6 kam. Va- 
k.i* po nnujul madai. 3347 S. Eint- 
rnlil Av*.'Treki- 812000,

MM'HACI. J. Kilt U*.
3331 K. Mal-lrd M*. I

tj.rtlniulejl IJeturbv. Trhntou. ka«! 
ni parduodu hisni ČKVKKVKV 
KllALTl’V K Ir uapiutt turtu makuia* 
dėl A«var> ku t»lerup> T*rd«u*lu rinks 
kartu UI pri o tu* t in*. kad *oi-Im ratlao- 
II Utatirron. Kati *«Ua panluntl ge
rt bl«3), jr.ToJ® vietoje, hatariv sper- 
rentoje. AJ darau pr« birai’ *• darau 
lutame mieste ta:pp..t Ir cto darau 
C etį jryar«,nft-o Kas norėt n leritral 
f»*«atarrtl sau neminta lai npldtltl 
kreipti* p<> tuo sdretu 
84lto K «• <t. Clrrni UI.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

DŪhua

REIKALINGI
Pagalbininkai

Dvi gviiv4UH<> labuku dar 

kaip trucking. šlavimu
> 3

Albaugh Dover Co. 
2100 MarsliaU Boul.

ir

RJEIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEWART

HK2XA44W<* 4n TkKTN F.ItIS. 
prlr krutamu pare<k*lt| teatre. Vieta 
IMIrbla. Biznis,<>lna serai. Kreipki
tės tuojau*

, V. MtSi:viHt'TP,
35 8N Ko. HalaUal Str. miracn. 
Autro. lutMou .
Valandos nuo JO Iki 2 V. tllen*

1/ "..C .. * vai rak. 
Thone: Yards 8 '’O.

III.

RKIKAUNGAS M\XAI>/.1J<1S IK
KARJIIIKA

Krutamu pavt-ltoJų teatre. Abudu tu- 
A būti patyru t -k Stibamnil* Ir 
dillomta. Kreipki t to tuojau*:

v. MMacvvravTK.
3513 S. Hnhl<-t1 St. Cblc-ago. 
tulundo*; nuo 16 tkl 2 dienų

" 4 8 vai. vakaro
Ant antrų lubų.

Ne-

III.

•
BEI KAUNUI

Naktiniai ir dieniniai janltoriai ir Ja- 
nltorėa. Kreipkitės ) vyriutirtųJI Ja. 
altorių.
Nh-iiican lloiili-inrd Bulbliim.

"O N. Mkdiittan Ate.

HEIKAIJN<il
Iz-ibcrltil prie Saun*on Trac-lor Co. 
Janoovllle. VVior. laivas au lloau; sa
linta eiti m ei:|>«rrn<1entii kasdieni] 
i: T M. >5.00 iki 44 j dieno; valą- 
bmlnkal Ir vIm-Mo mochanikni; nin- 
Alnlatal; k.irp< atariaI; niuolderlai; 
tr-rl cutterlai; ir (Tindarial; found- 
rėa Kompanija duodu kambarį Ir 
llurd*. Rmnėl* kasdiena IA Wl*ron- 
aln ) Mk-hlgan kilikui; teamatrrial 
Ir pjovėjai 375 Iki 310U no-neaiuL

Kambarin ir Valgia; Rvikulaujame 
prie darb» tnlvot*; ant ūkės; 8V1 
mėnesiui.* K. Ir V. KaaryLlooe, cine; 
onffllų Ir roppcrin. kreti tu lemi u* 
kaino J Wa«ta* -ijrkul kasdiene.

UI AMU N D MCICY,
557 U. MaaM-um Mr. 2ml Cktor 
'Iclc-lona. -Maln 5074.
4-SS.JSS.'-=-1 U ■ ■ J-=

ANT PARDAVIMO
VAI t STOVUI) A

nauja* gutadilua 601110 p<dy

ve-

nauja* *utadlUu* 601130 pi'ilų labai 
C<iruJ ViolaiJ .H-dAaMkil* tuojau*: 
3315 Auburn tte. «

Tctofuua* Vnrtl- 1133

,1* MtNlDVODA
naminiai laiblnl tfunilniilal) unt ke- 
tuhų kutuliui n,

Krt>lpkltė»
1414 U'alMH-iu kvr. Chh-a*<i. III

pAitHint'obA
Namu* ir lota* 3T5*> W*IUc« atr 
llian'ul gwa* iinjpa*.

Krcipkili*
138* W. Mto llaU*«<>, Ali

l'VH^tyiODA

labai pi«>-»i 2 lubų medinis n*4uu s 
p*ryv 2 |io t lutttUiariu*. I pas>* 
T kambariu fr -odna 1445 00 | me- 
tuo. Trekr- DJBOf' 03 itmuOtėti 31000 
•J.
bu. t nloii Avr. luhtka* MII 3O>

tikMaiua Kain randa Vii* 31X1

Gera |>iug* n ūpu k U , puikų aulo, 
niobll) labai i'lglaJ. Nauja* painiu*, 
garu mnlincrtj.u tr 4 geri liitjrral. 
apnt flght. Kau privoeatn, parduoti, 
na* .gv*<liio,u | kttg valatIJt,. Gulimu 
matyti vlMutii*

Klutartii biartb Jrttre,
1643 U. 4ttb Si.

I
iII
S

I

Idant pagelbėti savo šeimyną kuogreičiausiai 
Siųskite Pinigus j LIETUVĄ

TELEGRAMŲ
CABLEGRAMU

Tai yra greičiausias būdas siuntimo piningų

Ateikite ir Persitikrinkite
Kad piningus j Lietuva

Division Statė
•Siunčia sulyg žemiausio dienos kurso greitai ir teisingai, 

t « .

Su visais reikalais užeikite ar rašykite j

JUOZAS M. BALTIS.

Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

DIVISION STATĖ BANK
2749 W. Division St., arti California Avė.

(arti Humboldt Park). Chicago, III.
9

Pinigų Siuntinio Skyniau.-** valandos: nuo 
įlinkais ir Subatunus visit dienv iki 8-tai vai. 
iki 3-čiai vai. po pietų.

i

t

9 vai. pyto iki u-tai vuL po picl. l lai- 
vak. Nedėliomis nuo 10-tos vai. ryto
9

TiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiimiiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMtiiiifmiHiimmiiiiiiniiii
* - -—---------------------------- ------------------- --------- ------------------------------------------------------------------ ;-------------------------

Pranešimas Persikėlimo.
šiiiuiui prunršu visiem lietu-1 

vinilui jog :ui |>crkėlinu mvo jslai- ' 
inj iš |»<> numerio 2334 So. (lak- 
Iry Avė. j viairm labiliu prieina- g| 
nu/ ir purankcaiię vietų po nuine- d 
riu 2116 W. 22 Street, žale Illing-' 
ton Teatro.

Perku ir parduodu nainua ir 
lutus, kkolinu pinigus ant nuosa-: 
vybių, apšautuoju nuo ugnies; par- ' 
duodu laivakortės; siuuėiu pini
gus Lietuvon; jutrupinu paspir
tu*-, padirbu ir užtvirtinu visokius 
dokumentus.

Su visokiais reikalais meldžiu 
atsilankyti ant naujo antrašo: *

Jot lįs L Bagdziunas,
2116 22 St.. Chicago, Iii.. 1

tarpe Lcavitt ir Uoyne A\ enue 
Teutonas ('anai 2138. 1

“miMviio"’“
'i •

Puiku* mūrinis nanuut, ant 
Barneli Avė. netoli 30 gatve*, du 
pagyvenimai, imi G kanilMtrius. tui- 
iiutM gražioj vietoj. pMrsid’Kalu už 
$3.000 dol.

Murini* numus, aut Union Avė. 
nekili 31 iratvm, 4 pn^vvcniinui po 
t < iiiiiuiu, buM-mciiuiA. tn'/UM, ge
re s namui už iiimZh preke, parsi- 
UlK>dn už $5,300

Murini* nnmu*. 
netoli 37 gatvėn, 
po 4 kambariu*, 
parsiduoda už $5,600 dol.

Mūrinis nuuiAM. ant Union Avė. 
netoli 37 gatve*. 4 pagyvenimai 
parridnoda už $5.500 dol.

Murini* narna*, ant Love Avė. 
netoli- 36 galviu, 3 pa^yvenirnai 
pu G kambariu*, paraiutioda už 
$6,000 d<J.

Medinis narna* nnt 4Hth Uuurt. 
Cicero, 2 pagyvenimai. |k> 5 ir 
6 ruimu* gražioj violoj, parai- 
du<abi už 4.000 d«>l.

Dvi plalcMiiiu žinių knipkilc* 
in mugu afigfl.

A. PETRAITIS & CO
809 W. 35 St. Chicago.

n«it Union Avė.
4 pagyvenimai 
gazas. tuilctai.

I*■ t aiduw!a aulurnuMIlu* Htrrrllbe- 
k”r 1*14. K |*<iaa o cilindrų, nauja* 
■t->Knr Ir taljrrinl

Intlnai t-tna laiial tetai. I'nrduuaiu 
Kraitei ul |!tlo«
1543 W. M M. 1*Imhw tini. 71U

EXTRA! UKES EXTRA! 
Ant paMnvinin urbu mainymui na* 
inua 40—100—172 akanai dlrbittuoa 
tritiėa au carai* budlnkam. *u r> tū
liai* ar Imi cv» ulių au Vlaaia 
t>4b*r laika* pa JI urėti S'uc

Wl*
ii*»rt

Javai* 
<’blr«- 
< OUllt,
4fl*u

156 t.iybu Sh<jlx/,K*n
46 Ileiu*i6kq tolmjnų

būti barnia*, valiuok a|>t:ur<-tl 
Onni |>eluo | indu* nuo 36660 iki
8*000 >lol>«.rlo Ku*nq aub*t* *| m«- 
nr*| vaUuoalma ant ukfų, Jeigu km 
nrirotų įgyti gorg ūkę. narrulviaklta 
<k*a ger<>* |>rog<>*

K** 
kitę

niult* pto/iau iim-tl uImIuu 
l-n* <wn* ūkininku.

8*. A. MIZlūlK J
3. Aulmni 4tv. Cbi<-ag<> III

I
J,

KAPITALAS
1200,000.00

PERVIRŠIS S
$25,000.00 ■

UNIVERSAL STATĖ BANK

m 
ra

I

l

E

S

Under Statė

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių ■ 
Valstybinė Banka Amerikoje g 

PO VALDŽIOS UŽŽIURA g
Banko Turtas Virš $2,500,000.00 S
Garbe Lietuviams! ■
kurie savu tižuujuuia ir užsitikėjimu ičauiriiiu tnki.’i tvirtų 
ir saugui Fimttiainę (staigų, kurioj dol m r tukatanriai Lietu
vių. Sveti m lauci u. ChicaguN miesto valdžia. <’i*»k <'<>uniy 
laidžių, Kurporacijoa ir visokius tlrnugijoa laiku «umi pini
gu* ir veda višnu bankinius reikalus tiktai |h r šių Lietuvių 
Valstybine Banku.

VIENYBĖJE — GALYBĖ.
Spiiiniiaiiih * krūvon ir rimilaiiu *uv<> u uJagu* )*t...*a* :*■

auginiame aavu tikrų galybę.

Pradėti Taupymą galite noris su 1 dolierių ir gau
site Bankinę knygutę.

"(•i-rtau 1 i-liaa — Negu Nh-lu»,r* Tu"4 .lp .riiil.ii. *ti 
Milo įlankų Ir Utraegaklte Bankiniu* ryAltia. 5I<* J u- pilnu ut* 
Ituni’dinriinr.

i u - . . — . — . —į«*miu6 Atsiimti
Ant Kiekvieno Pareikalavimo Su 3 čia Nuioimčiu.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą parduodame draftus 
ir fiipkortes Pigiausiai.

Banko Kkjrial: Tnupiuitiui. Kuiucrcijo*. l*ari»i>lu». Apilrauilo* 
nuo uRiiJę*. Htiicv tr -ipkarvlu riuntimo.

IŠMAINOME kitu saliu pinigus pagal dienos kursą.

BANKO V .AI.O V HA:
Jo»n>li J. Elta*. Treoiilrnl
U'ni. M. .ViUMilM.-n. Vice-Prca 

and C**hiur 
Jh*. J. KnuuiMuki. Vicv-Tri-r,. 
Ma>)» V. Vi>lau<4iauAax Aaa't

UAMMIMfcS UIAXI«*t 
Fantai* bala, Krtvor*
Kala it 1*< tur čiumi* nuu 9 Vai. 
ikiyto iki 5 vai. po pirty.
V IK AK AIS: rtamlnkala ir Nu- 
iiutoiiila nu<> 9 vai. ikryto iki

Caahlor 4:30 vnl. Vakare.

■

!

UNIVERSAL STATĖ BANK:
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL

Kiuiųjub 33-ėio.- gatvės.
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= 2 
E gyvenimas su gyvuliais, 2 karvės, 4 kiaules, ii daugy- E 
E bė paukščių. Arti Maręuette Parko ir Sv. Kazimiero = 
Ę Vienuolyno. I ik $4,60(1.00.
| J. P. EVALDAS, |

= 2434 W. 69th Street, i ei. Prospect 11'7 2
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6 DRAUGAS
Jt *

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

I

I

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.fr

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

Sekmadienis, Rugp. 8 d., 
šv. Cirijakas.
Pirmadienis. Rugp 9 d , 
šv. Romanas.

PLĖŠIKAMS TEKO DAUG 
SVAIGALŲ.

PIENO PABRANGIMO 
KLAUSIME.

Miesto tarybos pragyvenimo 
p'ibrangimo komitetas pra
dėjo nuodugnius tyrinėjimus 
ar pi‘“Uo i*v» žiojinie koiupani 
jos tikrai reikalingos padidin
ti pienui kainą.

Komitetą* yra nuomonė*, 
kaj kompanijų* be reikalo di-| 

•liną kaina.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRU 
TAMIEJI PAVEIKSLAI.

Pasisakė jie yra valdžios 
gentai.

a- PATRAUKIAMAS TEIS 
MAN GYDYTOJAS.

Fisleraliai agentai ir llyd‘ 
Parko policija lie pasekmių 
jNtieško penkių plėšikų, kat
rie iš vieno turtingo žmogaus 
namų, ties 1)rexel boulvardn, 
išnešė $1U.(MN) vertės svaigalų.

Tos reziilencijos savininkas 
*u ši'imyna išvažiavęs atosto 
gosna. Rezidencija jtalikta sar
go priežiūrai.

Aną vakarą atvažiavo au
tomobiliu penki jauni vyru- 
kai. Išsišaukė sargą. Nurodė 
jam savo žvaigžde- sakydami, 
kad jie yni valdžios agentai j 
ir norį paimti visus svaigalu*; 
iš rezidencijos. \

Sargas atsisakė juos leist: 
j namus. Tuomet jie sarga už
darė atvangiau vieton, iškrau
stė visus svaigalus, sukrovė 
niitomobiliun ir nuvažiavo.

Pasi Ii Mosavęs sargas prane
šė policijai.

Tokių miotikių Chicagoje. 
pasitaiko dažnai.

Dr. John Stevcnson sunres- 
tuokus ir pnlin<»u<»tas |x> $2,- 
<MM) pa ranka. Jis kaltinamas 
už tai. kad vienam pašautam 

savo ofise davęs pa
tai nepranešęs

buvo Casimir 
*u kilai* gal-

•1 Co

plėšikui 
gelhą ir apie 
policijai.

Tuo plėšiku
\Vysocki, kur*

1................. "• T)
minercial.A* Sa vinge banką, ir 
ton nužudė viena Žmogų. Te
einu* ir pal buvo pašautas 
banką saugojančio |s»licmono.

PAIMTA DU INTARIAMU 
PIKTADARIU.

PLĖŠIKAI SUDAUŽĖ SAVO i 

AUTOMOBILIŲ.

Iš TCattkesha. Wi.*., Cliica- 
gon atvežti Mielinei Salent, sa
vininku* užeigos, ir jo šoferis 
llalph J. AValhice.

Abudu kaltinami už prasi
žengimą prieš Imi to
rtas vargijos įstatymą.

Jiedu Chicagoje buvo pri
sikalbinę Virginia Novak, 15 
metų, ir ją išsivežę. Tai, sa- 
kofim. padarę nemoraliais t ib
iais.

Ir tuojaus pasigrobė kitą.

Keturi apsiginklavę jauni 
vyrukai, matyt, važiuojantie
ji pavogtu automobiliu plėši
kai, ties Karine nve. ir 67 gat
ve užvažiavo ant kito antie 
mobiliau* ir sudaužė savo ma
šina. •

Jie smarkiai važiavo va
karų šonan G" gat.. kuomet 
užlėkė ant kito sunkaus au- 
tomobiliaiis. važiuojančio Ha
ri no avė.

Po tos nelaimės visi ketu
ri tuojaus i šoko gatvėn. Išsit 
raukė revolverius ir sulaikė 
pirmutinį pravažiuojantį au
tomobilių. Akimirkoj jin su
sėdo ir nurūko j vakarus ta 
pačia gatve.

I

PAŠAUTAS INTARIAMAS 
PLĖŠIKAS.

SUIMTAS INTARIAMAS 
GALVAŽUDIS.

Policijos leitenantas Hngh- 
»*s <11 buriu defektivų netiko, 
tai važiavo automobiliu pro 
kamjią Root gnt. ir Wentworth 
a ve. Ten jie junnatė sėdinčius 
nutiMiiobiliuje tris inlariamus 
jaunus vyrus.

Bet ir tie tuojaus suuodė 
detrktivus ir savo automobilių 
paleido virti smarkumu. Auto 
mobiliu* kaip reikiant nesu- 
valdomas šovė pirmyn ir at- 
*i trenkė j vieno saliuno duris.

Palikę automobilių intaria- 
mieji pradėjo bėgti. Paskui 
juo- deteklivai. Ir vienas mir
tinai pašautas. Pasirodė esą; 
Janies Casey. kurio rekordas 
dar nesužinotas.

Kituodų pabėgo.

Pirmadicnijo, 9 Rugpjūčio, 
Dievo Apveizdoj: par. svotai- Į 
m'-jo, 18 Iii str. ir I niun avė., 
7 ;-”»<• va kini'.

TnM’iadivnijv, 11 Rugpjūčio, 
šv. Jurgio pa ra pijo* svetainė- 

I jo, n.'Lrd str., ir Aukuru nve., 
7:JH vakare.

Penktndii nijc. 13 Rugpjūčio, 
šv. Kryžiau* par. svetainėje, 
Town .of Tjtkc, 46-11i ir Wood 
str., 7:30 vakare.

Antradieni^ 17 Rngpjučio. 
Visų šventų parapijom svetai
nėje, Rosolnndc 10806 R AVn- 
basli avi*., 7:30 vakaro.

Ketvirtadienije, 19 Rugpjū
čio. šv. Mykolo jiarapijos sve
tainėje. 1644 W. Wahansia 
nvo., 7:30 vnkaro.

Penktadienip». Rugpju
čio, šv. Petro’ ir Povylo par. 
svetainėje, West pullmano 
12259 S<>. Emorald avė., 7:'t0 
vakaro.

Pirmndionije, 23 Rngpjučio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brighton Parke, 
444N) So Eairfield Avė., f:30 
vakari*.

Trečiadienije. 25 Rugpjūčio, 
šv. Jnoza|M> panipijoje, So. 
Chicago.

Penktadieniji', 27 Rngpjučio. 
Melro*e Parke, III. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 va k a n*.

Tame maršruto kall»ėtojai 
Ims kun. Jer. Vaičiūnas, kun. 
V. Kulikauskas, kun. F. B. Se
rafinas ir kun. P. Bučys. Ne 
visi kalbėtojai bus kiekviena- 
me vakare. Imt įsi du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagrąžinti tas 
prakalbas ir savo žodinis. Bus 
krntamųjų paveiksli^Tfcnngn 
dovanai. Aukų rinkinio nebus.

šv. Antano, Ciceru .III., ir 
Aušros Varių parapijose to
kios prakallms jau laivo.

J ja* kviečia .
Rengėjai.

PRANEŠIMAIIr
PRANEŠIMAS VISOMS 

CHICAGOS LIETUVIŲ PA.
R AP I JOMS IR DR JOMS.

Užvakar būrys detektivų 
apsupo namus jm num. 4212 
Wasbington houlv. ir tuose 
namuose suareštavo AVarren 
Rawl<ton.

Jis intariamas viena* iš tri
jų plėšikų, kurie nužudė po. 
licmoną McGurk Illinois Vi- 
negar Manufncturing Co. ofise.

l’ž polirniono nužudymą >ii- 
arvštuoLt keliolika ininrininų 
plėšiku.

I

GRAIKAI TURKUS SUVIJO 
Į KALNUS.

Niekais eina Kernai pašos pa- 
sigirimai.

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

Visos Chicagos Lietuvių pa
rapijos ir visos draugijos, var
du našlaičių, prašomos tą die
ną nerengti jokių piknikų. 
Duokime progos Lab. Sąj. pa
daryti šiek tiek pelno naš 
laičių prieglaudos naudai 

Valdyba.

CHICAGOJE SUAREŠTUO
TAS ŽYMUS RADIKA 

LAS.

koma, jis

Policija Chicagoje suarešta
vo kelis radikalu*. Tarp' jų 
yra kožkoks Jobn Aleznnder, 
kurs redakterifivo čia prie vo
kiško radikalų laikraščio. Sa 1 

esąs svarlunu-in*
Amerikos radi k nių vadas. Jo 
kambaryj detektivai surado 
prietaisą, jo paties išrastą, su 
kurią ja radikalai įskaito paša
liniam žmogui n« i'kalfoii’ti- 
raštu*. T:;; <• r« rakins iš nri-j

šeštadienis, Rugp. 7 1920 m.

v

s
:

vu.« ir gaminti naudingus i 
žiian.-.

Visais seiino pi lkalnis reikia 
kreiptis sekančiu adresu: 

S. Juoevičia.
726 W. 18th Street, 

Chicago. UI.
- *

LABD. SĄJ. KARTERIO 
. REIKALE.

šiuo pranešu visoms lj»b. 
Sąjungos kuoptus, susitvėru
sioms toliau nu<> Chicago.*, 
km! karterio kuopi jo* jau ga
tavos ir šitame mėnesyj bus 
išsiuntinėtos. ,

Gautąsias 
kuopos valei 
savo valstijos vąhlžiai, kad už. 

 

registruotų. Tada niekiu* nega
lės kuopos kliudyti naudinga
me veikime. Lai nė viena kuo- 
pa. nepmniršta Jo padaryti.

Ant. Nausėda,
I^ili. Sąj. Centro pirm.

torio kopijas 
turi jiasujsti I

“Draugo’* redakc’įoj ramin
si laiškui iš Lietuvos pp. Jo
nui Alikaiujunui u Jonui Jo
ciui. Abu gyveno Ih>M‘lęnde. 
Prašomi atsiimti arba paniuk
ti savo antrašą ir 2c. pašto 
icnkieliaia, kad galėtume pa
siųsti.

I

•-J Ifi T0WN OF LAKE.

Draugija Av. Vincento FervrcH- 
mo laikys mėnesinį susirinkimą, 
nedėlioję. A. Rugpjūčio. 2 vai. |hi 
pietų. Av. Kryžiaus pampi jo* 
svet. Visi nariai atsilankykite, 
nes' yra svanrtyjnui svarbių rei
kalų.

J. Legnugari*. Rask

Ličiu VOK Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų ukyrio mėtnmiriiM muirin- 
kimuH bim pirmadi' iivjc. Rugpjū
čio 9 d.. 8W> ml. vakare, šv. 
Kryžiaus l>nžliytin< jo icvetaiiičjc.

Nariai prašomi skaitlingai su
brinkti ir paskirtu laiku. Neaivc 
tuokite, nes turime aptarti daug 
svarbių reikulų.

Valdyba.
—n---------
Rūbų Imli ritinio 

■UHirinkinui* į- 
ep. 7, 7 >30 v. 
•22 AVnlwnsi:i A v

Liet. Ain.
B-vės Šėrininkų
vyks Sukatoj nur| 
Lhkm.vIm-s svet. IK.

Turime labai svarbių žinių iė 
Lietuvon nuo B-ve# todėl kviečia
me atsilaukil j šį susirinkimą vi- 
sua nnrius-Aėriniiktm ir norinčiu* 
prisirašyti pri* minėtos B-vės.

Valdyba.

Klausyk Jaunikaiti 
Ketini Pradėti 

Kokį Biznį Kada Nors 

Ar Ne?

2■ 
s
M

E
J

Žinai, kad lai padaryti reikalingi pinigai. Ar pradėjai taupinti?

Jei Ne - Dabar Pradėk - Neatidėk
Ateik j šj seną tvirtą Statė Banką ir gauk taupimo knygelę.
Tūkstančiai Lietuvių taupina pinigus Šiame Banke, daugelis jų negyvena 

Chicagoje.
Paklausk kurio nors iš jų, delko jie mėgsta mus Banką.
Ir kiekvienas pasakys dėlto, kad* kalbame lietuviškai ir kad jus gaunate 
pinigus ant kiekvieno pareikalavimo. 14
Dėlto, kad šis Bankas yra po Valstybės priežiūra, kas reiškia gerą užtik 

niurną..

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas?

Peonles Stock Yards Statė Bank

savo

Y.

*

I
-r*

x •a

DR. G. M. GLASER

I

i

I

T«L Drvvar 744?

I Dr. C. Z. Vezelis
LiKrrvis dkniihta*

Valandom ruo * ryto Iki * »vk 
Šaradomis nuo 4 ljr< $ vakar* 

4719 SO. ASIflJUID AVKMH* 
arti 47-toa Oatv^

E
Bankas Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Avė.
Chicago

įk roIUman

IDr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis De&tistas

10801 So. Mb-IUgM, Av*aue V

VALANOOSt ■ M • vakar*. %

—

DIDELIS METINIS

IKNIKAS
------------Rengia-------------

DR-JA MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned. Rugpjūčio 8,1920 m 
GEO. M. ČERNAUCKAS DARŽE No. 1 Lyons, HL 
Pradžia 9 vaL ryte įžanga 50c. Ypatai.

Čiuomi užkviečiatne visus Cliieagot, Lietuvius Lietu
vaites, kuoskaitUngiausiai atsilankyti, o užtikrinamo* vi-, 
sicms. jog pilnai busite užganėdinti. Munka bus pinuos 
klesos, kuri griežs puikiausius šokins.

sis piknikas bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių 
piknikų, kuriame turėsite progą smūgiai laiką praleist, 
smagiai pasilinksminti. šokiai dykai. KOMITETAS.

PranešimasGERBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS.

Aiumni pranešu -virš minėtiems 
lunl aš perkėliau savo teisiu ofisų 
nuo No. 4542 So. WoodJ?treet, j 
No. 4509 So. Ashland Avenue, 
Chicago, JU., kur. kas vakaru nuo 
7 iki 9 ir kas šv< n tądien i nuo 11 
iki 1 valandų, aš priimsiu ir atlik
siu visokius ti-ismiškui reikalus. 
Ais ofisas ir mimo pastangos bus 
pašvęsti vedimui visokią suilų vi
suose teisiu u <mc »f. euaminnvinic 
ir parengime visokių legalisku do
kumentų ii abstraktų.

Su padėka votie mino Tciuėjr.ius. 
Advokatas, J. P. WAITCHE8

PraLUkuoja 99 n*clol 
Ort<MM 9140 So. Morson SU 

Kertė 82-ro SU. Clilcaffo, IU.
BPECIJ AUSTAS 

MotarlAkų. Vyrlikų, taipgi chro- 
nikkų ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 14 ryto 
|ki 9 po plotų, auo t iki I valan
da vakaro.

Nedėtlorula nuo • Iki 1 po plok 
Telefonas Tarda 417

Atidarymas naujo buffeto suimtos vak. Aug. 7 <L 1920 
— Jonai kur bėgi!

Bėgu pas Toną Jogini m; arba ]ias buvusios Juknie
nės išsigerti šalto alaus ir užsirūkyti kvepiantį cigarą.

Bus puiki muzika su uniromiomis žmonės visokiuose 
reikaluose gali kreiptis ]>as

; THOMAS J0GM1NAS

1928 Canalport Avenue, Chicago, UCnois.

Washington, rugp. 5. —Suv.' 
Valstijų pasiuntinybė iš Atė
nų pranvši\ jog turkai nacijo- 
nalistai, kuriems vadovauja 
Musfiųilm Kernai paša, graiku 
ilginti ) Anatolijos kulnus.

P:i*inntinvbė tas žininU pa- 
sėmusi iš graiku oficijnlių pra
nešimų.

Turkai turkų apsilenkia.

Turkų nacijonnlistų burini 
bėgdami nuo ginkluotu grai
kų sjmki’ visuomet apsilenkia 
su tomis vietomis, kur tirščiau 
gyvena civilini turkai. Nes ši
tie nncijonalistų labai nepn- 
kenffin ir visur pn*igi.Tninę 
juos žudyti.

Tie gyventojai *ako, jog nn- 
rijonnlistni visai Tur
kiją pragaišiną ir didiną var• | Wisconsin valstijų katalikiš- 
gns. Tad knipo tokius reikia kos dniugijos prašomos prn- 
naikinti ls* mažiausio pasigiri- dėti ruošties prie pirmojo 

ijih. Sąj. seimo: rinkti nt*to- |sunku vinių ir aprašyti.

LAB. SĄJ. KUOPŲ IR VISŲ 
KATALIKIŠKŲ DRJŲ 

DOMEI.

Ūda taringosiom Sąjungos 
Centro susirinkime, įvykusia
me l,ie|s»s 28 <1., nutarta su
šaukti pirmąjį l-al>. Sąjungos 
seimą, kuris įvyks Gruodžio5 
ir 6 dienomis, šių metų, knd 
sukviesti visas Lietuvių kata
likų ir katalikių draugijas, 
knip ]iašelpineg, taip ir idėji
nės liendrnm pasitarimui, kaip 
greičiau galima butų jmsta- 
tvti našlaičiams prieglaudą.

Patėmijusios šitą pranešimą 
visos netik Chicagos ir npie-1 
linkių kolonijų, liet ir visos 
Illinois. Indinnn, Mirliigan ir

DIDELIS DVIGUBAS ČIR 
KUS ATVYKSTA.

Ringling Bros ir Barnum & 
Bailey Susivieniją Paskelbia

Didelę Parodą.

<hug buvo čia cirkų, bet 
dar ucmatė tokio didelio.

trynio.

I

Jau 
niekas 
suvienyto Ringling Brus ir Bar- 
num i Bailey kurie bus Chicago 
je, Grant parke per 11 dienų, 
ptmb >Ln! ketvergį rugpj. 12* <1. 
ir luiigiant mslėlia rugpj. 22 d.

Suxijuntf\ dvi įstaigi į vieng di
delį eiikti sndsro nepaprastai in- 
domų vaizdą. Susivienijus wnrink
ta viską* gennurio, indamuiurio Į 
ir gražiausi*. Perstatymuose da-: 
lyvaąja daugybė diionių ir kito-' 
kių žvėrių, ir yra vienas ii di-Į 
džiausių pi rstntj mų, kokiu* gali
ma surengti po palatka. Alenoje 

. Ims žymiausi pasaulio eirkads xim> 
Inea: gyvulių ir žvėrių tiek <L.ug
Irnrl iįi ♦
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