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'.Lietuva Ratifikavo Taikos Sutartį Demokratų Iškilmy bes Day tone

L.

nes Varšavos Tvirtumos

% JL

3. Bolševikai Atmeta Anginos 
Reikalavimus

• 11

Talkininkų Ministeriai Pirmininkai 
Turi Konferenciją

BOMBARDUOJAMOS VAR- i TALKININKŲ PREMJERAI
SUVAŽIAVIME. •AAVOS TVIRTUMOS.

.. Londonas, Rugp. 9. — Iš 
Berlyno bevieliu telegrafu pra
nešama, kad bolševikai antro
ji tliena jau Iromlinrduoja iš
laukines Varšuvos tvirtumas. 
Lenkai į bolševikų šaudymus 
atsako šaudymais.

Bolševikai nesutinka su jų 
~ ukalavimais.

Hyt-he. Anglija, Rugp. 9. — 
Anglijos ir Prancūzijos prem
jerai su būriais savo palydovų 
turi čia suvažiavimą. Suva
žiavimas prasidėjo vakar. Kon 
ferencija, matyt, tęsis dar ir 
šiandie.

Suvažiavimo tikslas — ap 
tarti, kokiomis priemonėmis 
|MigrII?'*ti Ix>iikain? prieš l?d- 
ševiicus, katrie atsisako pildyti 
talkininkų reikalavimu? ir at
meta vindūiųj jų jMuuųlymus. 

Atmestas Anglijos pasiųlymas.

Pirm poros dienų Anglijos 
J ministeris pirmininkas 1-lovd

- Bolševikai laipsniškai pusi- ({w,rg<4 i^w|One turėjo dar 
Varo vis arčiaus Varšavos. | - 
Vakar jie galėjo hut nuo mies
to už kokių 37 mylių.

Ix*nky arui i j o? štabas skel
bia, jog vietomis bolševikai 
atmušami <u dideliais nuosto
liais.

lx*nkai atsiėmę Tiraspolį. 
Pietuose nuo Brest-Litcvsko 
Ijenkai bolševikus atbioškę 
atgal per Būgą ir atsiėmę 
miestelį Mokran.

Vakaruose nuo' Brest-Lito- 
vsko bolševikai pasirodo sti
presni. Jie ten pažangiuoju.

BOLŠEVIKAI ARČIAU 
VARŠAVOS.

Seka žiaurus mūšiai.

Varšava, Rugp. 9. — Žiau
rų? mūšiai -«eka išilgai upės 
Bngo. k trr abi pnsėH- pastatė 
savo stiprinusias spėkas. To
kių mūšių dnr nėra buvę nuo 
pradžios ofenzyvos.

I

LIETUVOS SEIMAS RATI- 

HKAV0 TAIKOS SU
TARTĮ.

• OOPENHAGEN, Rugp. 9. 
— Spedjalėj depešoj iš Kauno 
laikraščiui Berlinske Tidende 
pranešta, kad Lietuvos Seimas 
praeitų penktadieni ratifikavo

Sulig padaryto sutarimo, 
bolševikai apleidžia okupuo
tas Lietuvos teritorijas ir Vil
nią

BOLSEVnULl TURI PAIM
TI VARšAVĄ.

Taip sako raudonosios armijos
oficierai.

LIETUVOS ATSTOVO PRA
NEŠIMAS.

WASHINGTON, Rugp. 8.— 
Rugpjūčio 7 d. Lietuvos At
stovybė Amerikoje yra gavu 
si tokių “Eltos“ kabiegrama:

Steigiamasis Seimas Rug
pjūčio 6 dieną ratifikavo tai
kų su Rusais. Opoziciją darė 
tik dalys socijalistų ir jų ne 
visi, šiaip visi buvo už.

šiandie baigiamos Kaune de
rybos su Rusais dėl evakuaci
jos užimtų teritorijų. Rusai 
atsitrauks.

Jonas Vileišis.

Wi- 
vy-

Vyriausybė pasilieka
Varšavoje.

M ini storis pirmininkas 
tos pranešė, kad Lenkų
riausybė pasiliksianti Varšn- 
voje ligi jMiskutipv? vttlnndos.

Podraug pranešta, jog Šven
tojo Tėvo delegatas Varšuvo
je, kardinolas Ratti. neaplei
siu? miesto, nors jį ir užimtų 

1* a « ••
• eeaeas*

Civiliai gyventojai apleido 
miestų. IjiikraŠčiai pasmerkia 
tų žmonių pasielgimų. Sako, 
1oki<*ms žmonėms paskui tu
rėtų Imt uždrausta sugryžti 
miestan.

Darbuojasi visi.

Tūkstančiai Lenkų pristaty
ta prie įyairių aplink miestų 
darioj apsiginirno (jicslais. A- 
tokiai nno Varšuvos Vielos 
(NikrašėiaiH daromi apkasai ir 
pylimai.

Varšavoje skersai Vido? v- 
ra du tiltu. Vienu tiltu naudo
jasi geležinkeliai. Kitu tiltu 
šiandie būriai * valstiečių p*- 
hėgėliu traukia Varšavon.

Priemiestis l’raga pilnas 
valstiečių pabėgėlių.

vienų konferencijų su Rusijos 
lxd še viky valdžios atstovai? 
Kamenevu ir Krassinu.

Po tos konferencijos Angli
jos vyriausyl?* pasiuntė .Mas
kvon dar vieną bolševikų val
džiai juisiųlymą — sustabdy
ti mušiu? dešimčiai dienų 
Izmkijos fronte.

Angliju pažadėjo, kad tuo 
metu) iš Ix*nkų pusi'*? nebus 
daromi jokie prisirengimai, 
liet bus dedamos (mstangos a- 
bi pusi sutaikinti.

Šičia ministerių pirmininkų 
konferencijoje apturėta bolše
vikų atsakymas į tą Anglijos 
pasiųlyiną. Bolševikai nesuti
ko su juo, ty. atmetė.

Tariamasi apie pagalbą.

Po šito talkininkams nieko 
daugiau neliko, kaip lik tar
ties apie greitą pagelb^ I-vil
kam*.

Anglijo? ministeris pinui 
ninka? teėjau? painformuo
ta?, jog tasai liolševikų atsa 
kvmns nėra galutinas.

Tad vakar suvažiuvime ne- 
jiadarvtos galutinos dccizijos. 
Nutarta konferenciją nt nauji n' 
ti šiandie.

Gauta žinių, kad Lenkų ar- 
nuatirijinė delegacija jau pa
juokusi Minską. Ir dabar tonai 
turėtų būt vedamos tarybos. 
Bot apie taryba? nėra žinių.

RUGPJŪČIO 9, 1920.

CTiieagn wi pricinH^fjnin. — 
i Šiandie ir ryloj iAdaimc debcaiuo- 
i ta; Rali 1?1I grūiuamų*. maža at- 
i niaiua ti’Tnpcnnuroje.

įburo M 1*. irtniausia — G«* 1. 
, Saulė teka 9:01, leidi aal 7

PRIERAŠAS. Pasiųstoji Ry-|oficieras. 
gon Pabaltijos delegacija iš 
Dr. šaulio, karininko Natke
vičiaus ir Dr. Zauniaus, ma
tyt, savo žinioj turi kitus 
klausimus, o ne Vilniaus ir ki 
tų Lietuvos okupuotų dalių 
klausimų. Ta delegacija daly
vauja posėdžiuose drauge su 
Latvijos. Estijos, Lenkijos ir 
Suomijos atstovais.

Jonas Vileišis.

Grajevo, Suvalkija, Rngp. 7. 
(Rašo angį, ia i kr. korespon
dentas). — Anų dieną (Rugp. 
4) ir vėl teko sugryžti mieste
lin Grajevo ir liuosni paviuk* 
cioti ir pasiteirinuti nusidan
ginus toliau* raudonąja! ar
mijai.

Teko pašilta Įlieti su keliais 
rasų oficierai?. Iš jų pasakoji
mų patyrian, jog šiaurinin 
frontan prieš lenkus pasiųsta 
visa Rusų raita rijos atsarga 
su tikslu apsupti kairįjį Lenkų 

'■sparną.
Oficierai nežino, o gal ne

nori jiasakyti. kaip skaitlin
gos jų spėkos. Bet civilis ko
misaras pareiškė, kad 40.000 
raitelių ir trys pėstininkų ar
mijos plote tarpe Bielsko ir 
Vokietijos ruliežių.

Uždrausta ineiti Vokietijon.

Mirties bausmė paskelbta vi
siem* tiems Siolševikų karei
viams, katrie; peržengs Vokie
tijos rubežiia, pasakė vienas

VATIKANAS APIE LEN
KIJOS IŠGELBĖJIMĄ.

BERLYNAS. Rugp. 9. — Iš 
Varšavos pranešta, kati tenai 
Šventojo Tėvo delegatas pa
informavę? Lenkų vyriausybę, 
jog Vatikanas nuapreridę? 
kreipties j visa? krikščioniš
ka? viešpatijas eiti pagellion 
Lenkijai, kad išgelbėti tų šalį 
nuo bolševikizmo.

Varšuvon atkeliavusi U ilga- 
rijos delegacija. Ji lankams 
pa?i ųlusi Ungury pagolbQ. 
Pasiųlusi kariuomenės, amu
nicijos ir kviečių.

“Ve kodėl įneš nepuolėme 
Is*nkų, kuomet tie inėjo Vo
kiečių žemėn, ir leidome jiems 
pakliūti internaviman.

“Galimas daiktas, kad puo
limų metu gali įvykti klaidų 
pereiti rubeŽių, Bet kitaip Vo
kietijos neutralybė turi būt 
gerbiama.

“Gi jei Prancūzai arba An
glai pasiųs |**r Vokietijų sa
vo kariuomenę prieš-mus. tuo
met mes Imsime pal mosuoti 
nuo to aštraus įsakymo, jx*r- 
cisinie ruliežių ir ntakuosiim* 
priešininkų.“

Turi paimti Varšavų.

Visi rusų oficierai karčiai

I

VARBAVOS POLICIJA 
KARO FRONTAN.

VARŠAVA, Rugp. «J. - Vi
nį Varšuvos policija, apie 1.- 
000 vyrų a|>ginkiuutų angliš
kai? šautuvais, (tąsiusią karės 
frpiitan. Policijos vieta čia 
užėmė žmonės, katrie persimi 
kariauti.

BOLŠEVIKAI UŽKRAUNA 
AUlJftTĄ KONTRl 

BUOMĄ.

BERLYNAS, Rugp. 9. — 
Iš Prosken specijalėje dr*jnašo
je j*a>ak) ta, jog bolševiką" nuo 
Baltstogės gyventojų parei
kalavę kontribucijos — 50,,»- 
UOtl.dtli) lenkišku rnarkiu 'l'no 
tikslu užstatan jie ulėm? di- 

Įdžia ilsias ten išdirbyste*.

e—j—   ■

PRANCŪZIJA GRŪMOJA 
VOKIETIJAI.

Sako, Varsailleso taikos su
tartis turi būt pildoma.

Paryžius. Rugp. 9. — An 
gštnosc 1’raiKiizų vyriausybės 
aluoguniuose tvirtinama, kad. 
regis, Prnnciizijo? vyriaus/-
Ix* pasiusiant i aštrių notų Vo 
kietijai. *

Toje notoje pasakysianti, i- 
dnnt vokiečiai nedvejotų npie 
Versailleso taikos sutartį, kuri 
turi būt pildytum. Nuly gos tu
ri Imt pravesto? pilnai kaip 
rytinėj Eur<>|>ojf taip vaka
ruosi*. Kitaip Vokietija kar
čiai turės at saloj i.

Priešginiauja talkininkams.

Prancūzijos vyriaus; Ik* ypač 
nepatenkinta t neimi, kad. kiek 
girdima, Vokietijų suokaibian- 
ja su rusų Itolšeriknis su tiks 
lu sugriauti l-ci kijo? nd»o 
žiu?, kuriuos panini nustatė 
talkininkai.

Be to. Vokietija talkinin
kams priešginiauja ir mėgina

v - " ■ ■ - ■ ■ 1 ■■ 
atsiliepia prieš talkininkus. 
Sako, jie tuojaus sušaudysią 
paimtą kiekvieną talkininkų 
oficierą. Jie yrn girdėję, jog 
l^enkams pagelbėti yra atvy
kę daug talkininkų oficierų 
ir kareivių.

Paklausti jie nr ilgai ir kaip 
toli pasivarysią, atsakė, jog 
šitam klausime neturį įsaky
mų. Rot ji žiną, l.nl Lriovi 
inąsi tuojaus pertrauksią, kuo
met bus padaryta annisticiją 
ir pradėta*taikos tarylios. Bet 
kol tas įvyksią, jie turį per
kirsti žemės ruožų, junginntj 
Ix*nkijn Danzigu, ir paim
ti Varšavų.

Civilis armijos komisaras 
pareiškė, jog Lenkijos rubežiai 
ir Danzigo karidoriua yra im- 
perijalistinė ir kapitalistinė 
V’ersailleso taikos sutartis. Ru
sija neknomet negalinti to pri
pažintu

Nacijonalūmas armijoje.

Paklausinėjau oficierų. ar 
jie yra bolševikai. Is jų du 
atsakė, knd ne. Abudu cariniai 
oficierai. Jie pareiškė, kad 
Rusiją sukluj?lr Prancū
zų ir Anglų blokada. Su ta 
blokada neįleista® 
maistai.

Taigi jie įstojo 
armijon su tikslu
Lenkus, jiadaryti taika, atgai
vinti Rusiją ir duoti progos 
Rusanu pasirinkti sau tinka
mą valdžios formų.

Pagaliau? korespondentas 
išveda, jog Rusų laimėjimhi 
tai naci joną lės. l?*t ne bolševi
kų. dvasios laimėjimai.

Korespondento nuomone, 
kad jei vietoje Lenkų prieš 
Rusus butų pastatyta skait
linga kariuomenė su naujovi- 
kiniais karės pnbuklai*, Rusai 
kaip bematai sudribtų.

KANDIDATAS KALBĖDA 
MAS PALIETE SVARBIAU

SIUS KLAUSIMUS.

Buvo suvažiavę žymiausieji 
demokratai.

Dayton, Ohio, Rugpjneno 9. 
Praeitų šeštadienį čia įvyko 
didelės manifestacijos. Buvo 
sttvnžiąvę žymiausieji deniok-. 
ratų partijos vadui ir šiaip 
tuksiančiai partijos šalininkų.

Oliio gubernatoriui Coz’ui. 
demokratų partijos komitetas 
formaliai pranešt’*, kad tos 
partijos konvencijoje jis no
minuotas kandidatu J šalies 
prezidentus.

Miesto gatvėmis įvyko mil
žiniškas paroda vilnas. Paskui 
pranešimas, kailio?.

Buvo ir Roosevelt.

Rusijon

t?>lš»*vikų 
nugalėti

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBŽS BONŲ.

į jiems pakenkti, kad jie nega
ilėtų duoti reikalingo? pageli?)? 
naujai Išlikų respublikai.

Pastaromis dienomis Prati- 
cusai siuntė karės medžiagos 
į plebiscitui skirtus plotus Au 
gštojoj Silezijoj. Tų moilžiagp 

, Vokietijoje sulaikė Vokiečiai 
i geležinkeliečiai ir kiti dnrbi- 
I nitikai.

Sutartis nėra popergalis.

1 Toliau? Prancūzai kaltina 
Vokietiją tame, knd komunistų 
partija rytinėj Prūsijoj su <li- 

jdėlių pasiilgimu laukia rusų 
■ liolševikų.

, Vokiečiai įiesmagumi* y ra j>a 
darę* Danzigo. Pagaliau? dar 
'galutinai nepabaigtas reikalas 
įsu Prancūzų vėliavos |žci<timu 
Berlyno.

Ofiiijalėso sferose |»nr<*iškin- 
ma, jog toksai pad«*jima? ne
gali Imt pakenčiamas. Pran
cūzai turi parodyti Vokie
čiams. kad Versailleso taikos 

į sutartis nėra koks |?>|M*rgnlis.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS ).

dvtų šalini netinkami arba net 
ir kenksmingi.

Darbo ir kapitalo klausimas.

Palietė ji? pokarinį šalies 
atgaivinimų (rekonstrukcijų), 
karės mokesčiu?, kuriuos įeik 
sumažinti. Toliaus nerimavi
mus šalyje, radikalus, ženidir* 
bystv. susisiekimus (tran?por- 
tacijų), banka? su piniginė
mis apyvartomis, Meksiku, ka
reiviams | m geibų, apšvietę, 
moterų lygiateisę ir tt.

Darl?> ir kap'lalo klausime 
kandidatas ]msipriešino varto
jimą teismų draudimo (injun- 

I ction). Sutaikinti dnrlią «u ka
pitalu reikalingi įstatymui su 
definitiviu |r.in*iškimn. ka* 
darbininkams ir darbdaviams- 
leistina daryti ir elgties ir kas

• neleistina.
Kandidatas Cox veikiai lei

sis kelionėn mi kampanijos 
kall?>mis.

BOLŠEVIKAI PASIUTO 
TAIKĄ RUMUNIJAI.

PARYŽIUS. Rugp. 9. — Už- 
rubežinių reikalų ofisas pnin- 
fo’inuotas. kad Rusijos Ind

is* viky valdžia pa*iųlusi taiką 
. Rumunijai ir nurodžiusi, kad 
i taikos tarybas galima turėti 
Cliarkove, Ukrainoje.

(’vko-Slovakijo? vyriausybė 
paskelbė, kml tn šalis busianti 
neutralė atsineštine j Ru«ų- 
Ijenkų nesutikimus.

Komitetui, kurs padarė for
mali pranešimų, pirmininkavo 
buvę? pirmininkas konvenci
joje San Enincisco, senatorius 
Robinson iš Arkansas valsti
jos.

Bendrai su kandidatu Uox’u 
ant pagrindų buvo ir demo
kratų kandidatas į vice-prezi- 
dentus. Eranklin I). Roosevelt, 
kurs jau atsistatydino iš 
užimu mos vietos kari*? laivy
no departamente.

Skaitlingas susirinkimas j- 
vyko |>arodos plote, kur bu
vo specijaliai pataisytas am
fiteatras keliems tūkstančiams j 
žmonių. •

Ką pasakė nominatas.

Savo priimančioji* noininaci-l 
in kall?»je kandidatas i pre
zidentu? C'ox pasakė ilgų kal
bų. I*alietė jis svarbiausius 
šalies ir užrubežių klausinius 
kaip į Inos klausimus žiuri 
ir at^inesn demokratų parti
ja.

Tni kaipir platus papildy
mai ir išaiškinimas partijos 
platformos, padaryto? nacijo- 
nalėj konvencijoj San Pran
ei seo

Pirtnojon vieton ji? padėjo 
taikos sutartį ir tnutų sąjun
gą. Sakė, demokratai stovi už 
padarymą tnikos kuoveikiau- 
siiti. taipjiat už tautų sąjungų 
su reikalingais paaiškir'iiiini-.

Republikonų partija taippnt 
nori greitos taikos, tik 1?* tau
tų sąjungos arba su žymiomis 
rtt UtOltVfinne •••«••«« 4 «*<>*•■•4M3 *

prisieitų daryli taiką ?u Vo
kietija visai atskirai.

Gyvieji klausimai.

Toliaus kandidatas iš eilė- 
palietė visus gyvuosiu? klau
simu? ir nukalus ir )iažymė
jo, knip jo }>Artija ir jis į tai 
žiuri ir kaip atsineša. *

Neprisiminė ji? prohihicj- 
jos klausimo. Tik pareiškė, 
kml įstatymai pravedanti di
džiumos balsais. Prie didžiu
mom norų turi prisitaikinti ir 
mažiumi. Tni svarbiausia? de- 
mokratijo? principas.

Prnvesti didžiumos įstaty
mai turi būt pildomi. Jstnty- 
mn? turi oililvti vi«i H«-1 tuos
įstatymus didžiuma taippat 
gali atmainyti, jei tie pnsiro-

SUSEKTAS BOl^EVIKŲ 
SUOKALBIS.

VARŠAVA. Rugp. 9. — Čia 
susektas suokalbi? suplnišiuti 
generalio štalm trobesį. Sako
ma. tai bolševikų darlins.
Suareštuota daug i n tariamą. 

Senojoj Rusų katetroj susekta 
ir sukonfiskuota daugybė gin
klų ir amunicijos. Ta katedra 
stovi priešais štnlx» trobesį, 
kitam gatvės šone.

WRANGEL PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMUS.

Konstantinopolis, Rugp. 7.— 
Priešbolševikinrs kariuomenės 
pietinėj Rusijoj vadas gen. 
IVrangel praneša, kad jis te
nai sudaužęs bolševikų spėkas.

Sakosi nelaisvėn jniėmęs 4.- 
(MMi bolševikų kareivių. 39 ar
notas. 150 kulka^vaidžių, 4 
traukinius, 5 šarvuotus auto
mobilius ir didelę kiekybę vi
sokios karės medžiagos.

Toledo, 0.. Rugp. R. — Dol 
blogos šalyje tran?portacijos 
geležinkeliais čia iš automo
bilių dirbtuvės Willys-Over- 
land Co. paleista 2.000 darbi- 
ninku.

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemariau $25,000, 
rugpjūčio 7 buvo tokia sulig Mer- 
chanta Lomi and Trnst 
Anglijo* ateriingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
lx*nkijos 100 markių
• Mėsa* »ijvae auv aaae>«
l‘ranrurij<* už 1 dol. 13 fr. 70 
Italijos už 1 dol. 19 L 40

Co.:

♦3 671^
2
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2 DRAUGAS

UKTi nę KATAI.IKV DIKMRASTIR

“DRAUGAS”
Etna kamllcn* (fakyrus noUltUralus. 

PRENVMEK VTOS KAINA: 
chicaooj ta vtsnarrjR:

Metams ...............   SS.00
Pmc< Meų ..aj,. 4.00

srv. valst.
Metams ....-.......................... *6.00
Pum-1 Metų .............................. S.OO

Prenumerata mokosi HkaJno. Lai
kas skaitosi nuo uialraAytno dienos 
no nuo Naujų Notų. Norint portoal- 
nytl adreso visada rolkla prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti IJpcrksnt krasojo ar m preso “No- 
ncy Order** arba įdedant pinigus | 
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tinkančio aprūpinti darbinin
kų reikalus už D-rų H. Brau
ti ’ų.
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Kunigai Ministeriai.

Lietuvoji* buvo {icn’aug mi
nisterijų. Penkios pirmutinės 
drįso ministrų priedermes jwi- 
vesti kų tik baigusiems uni
versitetų jaunikaičiams, tad 
nedrįso į savo tarpą priimti 
pirmųjų lietuvyta\s kovotojų, 
{Misidarbavusių Lietuvos atgi
mimui 1883 m. arba pirmiau 
tik dėlto, kad tie veteranai 
buvo kunigai. Tiktai griežtas 
antiklerikalas D-ras Kazimie
ras (trinius išdrįso pakviesti 
į savo bendradarbių eilę kuni
gą Juozapą Purickį.

Didžiausi Prancūzijos užru- 
bežinių dalykų ministrai Ri- 
chelien ir Talleyrand, buvo gn 
vę kunigiškus šventinimus. 
Nors Talleyrandas buvo minis
tru 19-tame šimtmetije, tečiaus 
daugeliui rodėsi, kad dvide
šimtame amžije kunigas mi
nistru negali būti apšviestoje 
viešpatijoje.

Tečiaus tame dvidešimtame 
aiuŽije kunigas buvo minis
trų pirmininku šviesioje ir la
bai civilizuotoje Olandijoje 
dar prieš karę.

Karė neparodė mokslo nei 
gabumų stokos Vokietijoje. 
Nesumažėjo Vokiečių nevie
ta tino to, kad kaizerio vietą 
užėmė respublikos demokrati
ja. Ko n< ra buvę Vokiečių im
perijoje. tat įvyko jų respubli
koje: kutaiikų kunigus D-ras 
Jleinricli Braunu tapo minis
tru.

Jis vra gimęs 1868 m. mies
te Koeln, kur garbusis A. Ko- 
Iping organizavo jauiiiiosius 
darbininkus. Palmigęs filoso
fijos ir teologijos skyrių* Bo
nu’o universitete, kunigas 
Brauns atsidėjo mokintis vi
suomenės mokslų, arba sorijo- 
logijos. Juos jis ištyrė iš kny
gų ir iš gyvenimo. Uuiversite- 
tas jam pri|južino daktaro lai
psnį teisių ir politiškos ekono
mijos moksliio-p.

Per dvidešimts metų kuni
gas daktaru- Brauns- gyveno 
turp darbininkų su darbinin
kais. Jis tnip gi tapo išrink
tus į rentralę Volks-Vereino. 
t. y. Liaudies Susivienijimo 
vahiylių. T<>s Liaudies Susivie
nijimas V’okietij<»je yra visų 
katalikų darbininkų draugijų 
ir organizacijų susifolkinuH 
tiek nepanašus į .Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijų, 
kad tūkstantį kartų už ją di- 
<b-Miis. Bebūdama- Liaudies 
Bnsivienijimo valdytaij© kun. 
įlranns dar labiau susigyveno 
sn darbininkų rvikntais.

V’okieč-ių imperijai sugriu
vus, re-{Ulbi i kai jos vietą už
ėmus tapo įvesta nnnia darbi-' 
ninku ministerija, ftinndie Vo-1 
kū sčiai pripažįsta, kad jų že-

Jau kelinti metai kaip ret
karčiais {Mtsirodo laikraščiuose 
tvirtinimų, buk Čekų kuni
gai norį pučių. Bute yra no
rinčių, tik jie nebokatalikų 
kunigai, o noznležniukų. Juos 
laimi smarkiai sustiprino so
cijalistai, kurie gavo daug 
šiltų vietelių naujoje čekų- 
Slavokų respublikoje.

Prieš tuos nezaležninkus 
smarkiai ir {msvkiningat kovo
jo laikraščiuose ir |iamoksluo- 
se knn. D-ras Vance.

Avenfaric T<*vns npgnr-iTin 
raštų prieš Čekų nezaležnin- 
kus,« bet respublikos valdžia 
jiems priskyrė turtus priklau
sančius Katalikų Bažnyčiai.

Tuointarpn katalikų kuni
gai. nors pergalėjo nezaležnin- 
kus, kenčia didelį vargų. Visa 
kų Čekų kunigas |M*lno imt 
dvejus metus vos tik užtenka 
vienai eilei drabužių. Todėl 
Čekų kunigai vaikščioja .sud
riskę.

liet žmonių mintys ir širdys 
jnn grįžta prie katalikystės. 
J Čekijos parlamentą tapo iš
rinkta katalikų atstovi; dau
ginu negu tikėtasi.

M ickevi- 
vardais.

POLITIKA.

Prancūzijos vyriausybė yra 
laisvamanių rankose, bet Elsa- 
sas ir Lotaringija yra katali
kų žemės. Jiedvi dalmr tapo 
atidalintos nuo Vokiečių ir 
priskirtos prie Prancūzų.

Liepo* mėn esi je mieste Col- 
inur buvo katalikų draugijų 
kongresas. Draugijoms nutr- 
šuojant j posėdžių vietų Pran
cūzijos kariuomenės orkestrus 
grojo. Posėdžiuose dalyvavo 
daug nugštų valdininkų. Pats 
departamento prefektas, kaip 
Amerikoje giita*rnntorins, lai
kė prakalbų kongrese.

Prieš karo nei sapnuoti ne
buvo valia Prancūzijoje apie 
tokius daigtus.

GARBĖ ANGLAMS.

Pirmadieni

Bet tiktai ant Žemės.
Žadėjo Dievas nelaikyti žmo. 

gų amžinai unt žemės, kad ji 
jam nevirstų kalėjimu. Kaip 
pridėdamas protą prie gyvo 
kūno Dievas padarė Žmogų 
krraliuiu ant žemės, <aip ža
dėjo prio proto pridėti dar 
vienų dovaną, kad žmogus iš
vystų visas dangaus grožybes, 
kad patirtų visas amžinosios 
laimės linksmybes, kad regėtų 
Patį Dievą veidai į veidą.

Ne visi žmonės to nori. Die
vas nenorinčių neverčia panc- 
vali. ,

Kol žmogus yra ant žemės, 
tol jis gali protu patirti visa 
kas yra ant žemės. Jeigu žmo 
gus nori patirti visa kas yra 
danguje ir Dievuje, tai neuž
drausta tat, nei nepaslėpta, 
liet reikia pirma patekti į dan
gų ir pamatyti Dievą.

Norėti pasilikti ant žemės‘ir 
bebūvant ant jos suimti į pro
tą visa kas yra 
Dievuje vrn tnin 
lingu, kaip noreli m<>Ksk 
nenorėti mokintis; norėti 
gerti, liet nenorėti pasisemti 
vandens.

1920.

MAI.daugumui Lietuvių gyi ©na
rnos žemės, Kandimi esančios 
po svetima armija, grįžtų Lie
tuvai. P; "
Lenkais
ati, nes butų paeitum* Io1>iimi- 
įuo Lenkijos kampe šalę sve
timos ir neprielankius apieliti- 
kės.
Priešingai, grįždanms Lietu

vai Vilnius tampa. jn<* sostine, 
gyvena vienu au ja gyvenimu 
nutik ekonomijoje ir politiko
je, bet taip-gi mokslo ir reli
gijos žvilgsniu. Nauji aanti- 
kiai su Klafibėda priduotų 
naujos laimės vilniui. Jug ja
me visi Lietuvių praeities pa
laikai ir brangieji paminklai. 
J anie Lietuvos didžiavyrių 
gyventa. Prieš tuos žvilgsnius 
m t ekonominiai žvilgsniai nu
linksta. Vilniun buvo Lietuvių 
tautos centras stabmcldtjos ir 
krikščionijos laikais.

Jo gjvvuiujui, tiesu, mišrus, 
liet dauguma vis gi Hetuviško 
kraujo. A{)iėliiikč dar lietuviš
kesnė. Žydai, skaitlingi Vil
niaus gyventojai, ir tie jau
čiasi geruoju su darbščiais 
lietuviais.

Jeigu daliar talkininkų vieš
patijos galutinai prijiaži.itų 
Lietuvos uepriklausomylię de 
jure ir pripažintų jai Vilnių 
su kitomis licruviškonrs že 
mėmis. tai netik palengvintų 
dabartiniai Lietuvos valdžiai 
tautos sutvarkymo darlių, bet 
sustiprintų ją jos užrubeži- 
nicnis uždaviniams.

Po tuo raštu, kurį čia trum
pai |M<r]>aHakojoHi<>, yra pasi
rašęs mus atstovas Paryžiuje 
p. O. L. Milošas.

Nuo savęs galime pridėti 
tiktai dvi pastabas. Pirmutinė* 
yra, kad šuniui geriau susta
tyti diplomatinį raštų, kaip 
tas
zams 
tingai 
kalba, 
bai jaučia savo kalbos gražu
mo reikalų, kaip prancūzai. 
Todėl Lietuvon vuldžia labai 
gerai padarė paskirdama į 
Paryžių atstovų mokantį pran
cūziškai geriau u' daugelį 
Prancūzų.

Antra ]>a>iahu \ru liūdnes
nė. Alės buvome gavę iš Pary
žiaus žinių, kad talkininkai 
trimis dienomis prieš G Birže
lio liepė I^*iikaui*s grąžinti 
Vili ių ir Lietuviškas apidin- 
kes Lietuvai. P-no Milošu laiš
kas {Minsiu, kad ta mus gau
toji žinia buvo paleista tik 
taip sau, kad inus pradžiugin
tų. O liet-gi ta žinia buvo iš 
oficijalių asmenų. Negerai, 
kad augšti Lietuvos įgalioti
niai permažni tesirūpina ištir
ti faktus, prieš juos prane
šiau t laikraščiams.

’alikua tas žemes po
Vilnius turėtų skur-

Žmogaus Proto Apribojimas.

Klausimas. Išmintingas žmo
gus kartų vaikščiojo pajūriu 
ir giliai mintijo, kas tai yrn 
Šveųčiauaioji Trejybė, nors 
jis žinojo, kad Šv. Jonui krik
štijant Dievų Sūnų ftv.
Dvasia ilsėjosi ant dešiniojo 
peties, o Dievas — Tėvas kal
bėjo augštai. Tik žiuri išmin
čius: štai vaikutis sėdi, turi 
riešučio lukštą, segiia iš juros 
vandenį ir pila j duobukę ar
klio išmintą, ‘‘Ką tu čia Vei
ki, vaikeli?”. — ”O-gi perpil
siu jurą i šitą pėdų.” — “Pa
ilsi, vaikeli!” — ‘‘Tėvai, len
gviau ma jurą perpilti, negu 
tau Dievą savo galvoje sutal
pinti. Kiek žinai apie J j, te
gu tau užteks. Jr kitiems tą 
pasakykie. Amen.” Vaikučio 
nėra. Išminčius susigėdo. Jam 
užteko tu, ką jis zinoju. Bot 
geistina žinoti, dulko Dlc.'as 
mums neduoda visko žinoti u- 
pie Save?

danguje ir 
nnt nnnm- 
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Vargdienis.

Atsakymas. Tamsta labai 
gražiai apipasakojei daug 
reiškiantį atsitikimą, tik ne
pasakei, kad anas išminti aga- 
sis žmogus buvo šventasis Au
gustinas, I {Minos vyskupą*, di
dis pasaulio išminčius. Jin mi
rė 430 metais po Kristaus gi
mimo.

Šv. Kašte, kufaprašytas Šv. 
Trejybės apsireiškimas šv. Jo
nui krikštijant V. Jėzų, nėra 
{insakyta, kad šv. Dvauia bu
tų ilsėjusis ant dešinio V. Jė
zaus peties, tik pasakyta, kad 
Ji pasirodė balandėlio pavi
dalu.

Daugeliui rupi, kode) Die
vas neduoda žmonėms visko 
suprasti? Atsakymas yra ste
buklingu vaikelio pamokinime: 
lengviau yra jurą į arklio 
pėdų perpilti, negu žmogui 
Dievo galybę savo galvoje su
talpinti.

Musų nekantrumas klausia, 
kode! mų-. protas ne viaką iš
mano. Lygiai galėtume klausti, 
kodėl m t’ rankos nesiekia 
plačiau sieksnio, kode) mus 
kojos nesi kelia nei penkių pu
rų kviečiu* Visi tie klausiniai 
sueina j vienų, kode! žmogus 
taip mažas? Atsakymus jum 
yra: “T<užtenki© tau tu ką 
turi, nes 4<ci tų ne pats sau 
pasidarei kų tari. Ne puta su- 
rėmei savo kojas, ie pats pri
sikabinti rankas prie savo 
liemens, ne pats įeis'.alej sau 
akis j vaidą, ne pats pisidarei 
savo pro'.ų. Džiaugkis su gavai 
ir mokėk sunaudot gerai.”

J ug gana žmogui, kml jo 
protas išgalėjo surast: geležį 
kalnuose ir iš jos pasidaryti 
t litų per upes, ir mašinų dir
bančių daribą už mus. Per ju
rų tiltas ueperteuku, bet lai
vus pertenka. Jį protas pada
rė. Ainudien didvinyuinę t 
tis vra žmogus, nes išlekia 
aukščiau už erelius ir daugiau 
paneša lėkdama. Didžiausia, 
greičiausia ir galingiausia žu
vis yra žmogus, nes dideliais 
laivais paneria po vandenim

•

Knn. JP. Bučys.

KOKONĄ FERRATED 
WINE IR JO VARTOJIMAS.

Kada jis turi bnti vartojamas; 
Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne- 
rcgulcris vidurių veikimas. Dažnos 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
•arba sugedimo viriikinuuo proce
so, arba kraujo sumažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba atsiguu- 
nant )m> ilgos ligos, kuomet visu 
sistema yra sumenkėjus, kuomet 
energija ir abdnaa kūno stovis 
yra rnlputia ir nupuolęs.

Patariamas Senienų ir dolikat- 
nieius žmonėms. Kuomet reikalau
jamas malonus tonikas ir paskati
nimas, kad sistema ateitų j nor
mai) padėjimų ir natūrai) stipru- 
mą,

Korona Fcrrated Bitter Wuic 
yra labai geras atsigriebiant po 
šalčio, kosulio, kataro, arba karš
čio. Visuomet reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda DrngMtoriucw, 
arba rašyk: Bulodaw I\ Korior.*- 
ki Laboratories, 4755 8o. Loomis 
Str., Chicago, ILL (Apgt .)

Lietuvos atstovas Prancūzi
joj© p. O. Lubič-Milošas 5 
Liepos šių metų įteikė Prancū
zijos ministrų pirmininkui Mil 
lerand’ni gražiai sustatytų raš
tą, kad Vilnius galutinai tek
tų Lietuvai. “Draugu“ re
dakcija džiaugiasi gavus: nors 
sunkiai {Miškaitomų nušutusių 
to rasto kopiją

Pirmiausiai tarne rašte iš
reikšta mintis, knd dabartinė 
pasaulio padėtis duoda vilties 
tikėtis, jog karės veikiai pasi
liaus, ir jog Lenkijos bei Lietu 
vos santikiai iškels Vilniaus 
klausimų.

Jame Lietuviai pasirodė 
rimti ir giliai protingi ir gi
liai tikį į savo teises. Skir
tumų tarp Lenką ir Lietuvių 
nepanaikino nei praeitis po 
bendru monarchu, nei 18 šimt
mečio pabaigos nelaimė, nei 
Vokiečių užplūdimas. (Ai1n 
mintį p. Milošas išreiškia ste
bėtinai gabiu diplomatiniu 
budu. švelniai, nejučiomis ir 
aiškiai tiems, kuri© yra prij>- 
ratę mintyti apie diplomatinių 
raštų turinį).

Lenkijos garis* jutsidaugino 
lietuvių J a gailos, 
čiaus, Kastiuškos
Lenkijai teko visa garbė drau
gavimo karės žygiuose su 
Prancūzais pradžioje 19 šimt
mečio, o Lietuvai liko sunkių 
aukų tylus dėjimas tamsoje. 
Bet Lietuva savo vyrais pa 
daugino Rusijos armijų 1914 
III.
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Šiandien Lietuva, pasinau

dodama Prancūzijos ir kitų 
talkininkų užuojauta, pasirem
dama pati savo pastangomis, 
gydydama karės žaizdas, ap
siskelbė nvprigul minga ir 
džiaugiasi. Nesibijodama sve
timų įsikišimo, eidama pas
kui senus savo širdies norus 
Lietuva dabar krypsta j va
karus prie Prancūzijos.

Čionai p. Milus trumpai pri
mena senovės Lietuvos nuo- 
į n* h uis, jog oriškų praeitį, jos 
pasekmingų organizavimų vi
sų viešpatijiuio organizmo 
dalių ten. kur nieko nebuvo. 
Savo valios sutartini Lietuva 
parislė. kad naujai liesigrupuo 
jaut EurojNis rytams Lietuvu 
gali būti laimi naudinga vie
toje sugriuvusios Rusijos.

Dabar kyla sutarties jaus
mai tarp lietuvių bei Laivių 
ir tarp Suomių bei Estų. Bet 
Lietuviai atsargus ir reikalų 
nestato žemiau už jausmus. 
Taikos reikalai jiems pirmiau
siai rupi. Lietuviai supranta, 
kad anapus susivienijusios 
Vokietijos reikia jiegu lauko, 
stovinčio ant tikro geograii 
nio pamato. Jame Lietuvu v- 
ra dalis turinti daugiausiai 
žmonių.

Anapus tų valstybių, susi
dariusių nepakenčiamais nuo
seklumo dėsniais ir Roinaitc- 
xi) imperijai bus {tatogu, lyg 
pavėsije atsilsėjus, jki perver- 
Milių atgauti jiegos. nes sve
timi nekliudys. Kad visai tas 
tylų Eur<i|w»s sustiprinimo pla 
nas galėtų Imti ant tikrų pa
matų, tai reikia Vilniaus kluu- 
tnnų išrišti nepaliekant pro 
gos {s*nTersmėius, o pribitni- 
kuiit prir senovės liudijimo ir 
prie kraujo balso. Reikia ne 
užmiršti, kad Lietuva pasi 
žymi nevien savo rimtumu, 
bot taipgi savo ištverme. A 
bicm tautom Lietuvai ii 1x»n- 
kijai yra lygiai nnudingt’ 
nustatyt savo uantikius teisin
gai pagerbiant viena kitos ne 
prignlmylię ir teiso.i.

VtraUllUJl riurOĮMM 1U1KH 
ir ckono-

verčia, kad bankų.

sustatytas. Prancu- 
turės palikti ypa- 

graži to rasto 
Kitos tautos netaip la-

8V. ANTANO DRAUGUOS
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.

Londone yra draugija vadi
nama Britisli-lsrael Federati- 
on, t. y. Angliško Izradimis 
Federacija. Ji sakomi turinti 
Hi) draugijų ir keletu tūkstan
čių narių.

Mįnift ta Federacija laikė 
savo pasaulinį kongresų Ix)n- 
done. Federacijos vedėjai 
sako, jog Angliju
dėlto laimėjo šitų karę, kad 
Anglija yra žydų tautos rųšis. 
Anglo-snksai esą kilę iš ♦ydų 
Karalius Jurgis yra ti^iog 
karaliaus Dovydo vaikas. Tik 
Britisli-lsrnelitai moka supras
ti H v. Raštą, šiaip ni. kas.

Vienas jiaklausė jų: “Ar ga 
lite prirodyti kų sakote?” — 
“Taip,” atsakė užklausimus. 
“Ix»!:done yra dona triolm, a> 
nesakysiu kur ir košia. Ta* ne 
IVestminster Abbei. Toje trio- 
lioje sndėti visi raštai. Vieną 
dieną virau pasauliui pasiro
dys, kad taip yra, kuip me< 
sakome.”

Visokių uiokų žmonės pri- 
ir atsirandu tikinčių 

jiems. Anglai žydai! Jurgis 
“(•ūktasis Dovydo sūnūs. Ne- 
Hinyni »t|rĮ drąsos, km*> tuk iv •! *<
niekus ištaria neva tikėdamas, I ir vietinė ramybę 
arba apsiue^damiH tikinčiu, lininiai reikalai

Pajeslis (Kėdainių aptikr.). 
įvairaus plauko agitatoriai 
veikia čia prieš valdžią ir St. 
Seimą, visaip meluodami Žano 
iiąms. Seimo atstovas Mieleš 
ka, čiu atsilankęs žmonėms 
paaiškino npi© Seimo darbus. 
Agitatoriai liandč trukdyti, 
nes pajuto, kad jiems sprūsta 
dirva iš {*» kojų. Jiu turėjo 
nutilti.

“2 t • ■ 
ra tikėdamas,'i

i t..

REKONSTRUKCUOS DAR. 
B0 SUTRAUKA.

Ekonominė Padėtis. Jš Bal 
tiuiore partma žinia, jog aš
tuoniolika įvairių darbų uni
jų. atsiuvau*lamos 50,0)1 > na 

j rių. miMtarė tverti knojurati- 
jvišky draugiją, kuri prigulės 
.unijoms. Ji turės savo krau 
tuves ir fabrikui išdirbimui 

i jvainų. kusdM*a reikalingų 
’daiktą. Draugija jsteigs savo 

t

ir plaukia jo viršum.
Trumpos žmogaus rankos 

bet jos pasiekia viskų ant že
mės. Mažos jo ausys, liet {M?r 
telefonus ir telegrafus jos gir
di viski). Menkos žmogaus a- 
kys, L»et jos per žiūronus ma
to ir svetimų pasaulių tolybę 
ir smulkiųjų gjvuulėlių pas
laptis ir peršviečia per nej*er- 
matomu* daigius.

Gyvuolianis Dievas davė 
akių, ausų ir kitu jauMuvu.
Žmogui prie jų pridėjo protų. 
Todėl žmogus tapo karalium 
ant žemės.

o^u

Pirm. — Antanai Sutkus, 1317 S. 
Victory Str.

Vicc-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str.

NuU Balt — Jurgis Kukantis 
1201 So. Victory Str.

Finansu-Baal. — Tavadoras 
nulis 502 So. Utica Str.

Kasierius — Antanu BaUyv 1339 
So. Victory Str.
Kūmos Globėjai: —

1. Pranas Kasdelcviėius 1017 — 
Eigbt Str.

2. Jauta M. taškys 1329 So. Jašk- 
mn Str.
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

MariudkuK:—
1. Kazimieras Stulginakta 1339 S. 

Victory Str.
2. JeruniniM Šimulnss 750 Sheri- 

<tau RomI.
KnygniM. — Pranas Kaptui-auskis 

1321 So. Victory Bt.
Vėliavos nešėju: • Stantaiuvu 

Urbonu 911 Eight SL
Organo 1'žžiurėloju — Karimie- 

ru Burba 1416 8. Prescutt Arę. 
šv. Antano Draugija susiriiiki- 

tnuM įniko po K-tai dienai pirma 
sekinu dieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda pu pietų, Lietuviu svetai
nėje. 9th ir So. LincUn Širs. Waa- 
k< g>n lllinois.

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

»•«*«-

K

;■ . .....  ..... .. .............................. I

Dr. M. Stupnidd
3107 So. Morg&n Street 

chioago,tuinoia

Valandos: - I IU U I* 
t po platu iki • vak. 
mla nuo • Iki • vaL

pyr^RUTKAUŠKAS
ADVOKATAS
Oflas DMmMyii
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su

0



DRAUGAS• l’iraM'tienfe, Rugp. 9 X, 1920.

DUQUESNE, PA.

REIKALAUJA.

Rugpjūčio 1 d. buvo įrcn- 
irios prakalbos Lietuvos Lfri»- 
vė$ Pnakolos reikalais. Kal
bėjo p. Vaškas nupiepdamas 
Lietuvos padėtį ir kaip veikia 
josios valdžia. Prie to buvo 
rodomi paveikslai nuimti Kau
ne, kuriuose pažinau ir navo 
pažįstamu ant Kaukazo. Jin 
dabar yra pabėgęs iš Lenkų 
nelaisvės.

Rugp. 15 d. Apšvietos tau- 
tiškai-katalikiškau choras ren
gia gražų pikniką ant Ham- 
vdte\ ūkės, prieš Kenavood 
parką. Pradžia 10 vai. ryte. 
Kviečiamas yra mokytojas p. 
K. Sabonis* podraug visas 
Pittsbuigho ir apielinkės jau
nimas atvykti fan piknikan. 

įnTFš tM «nttrc pa«sP1nk<- 
minti. Bus įvairių užkandžių 
ir lengvų gėrimų. Gros puiki 
muzika.

Tėvai prašomi su savo vai
kučiais taipgi atvykti į tų jau
nimo piknikų.

Choro komitetas.

veikimų dailės ir apšviestos 
srityje. Rengimas vakarų, dai
nos, paskaitos — tai progra
ma, kurių ilguose rudens ir 
žiemos vakaruose turės vy
kinti. Reiktų tik, kad visas 
prakilnusis Roselando jauni
mas, nepriklausantis dar prie 
kuopos, susispiestų ir bendrai 
dirbtų kultūros darbų. Tėvai 
savo sūnelius bei dukreles tu
rėtų paraginti įsirašyti 8 kw>- 
pon ir veikti Bažnyčios naudai 
ir tautos gerovei.

Susirinkimus kuopa laiko 
kiekvienų antradienį vakaro 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje. •

Alfonsas.

&ALTIS, KURIO NEGALI 
mnUKRATyn, YRA PA

VOJINGAS.

L .* J u • « • į

Pirmutinis “Draugo
Finansine Atskaita

REIKALINGI
Pagclbininkal

Dėl generalio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo 
tt 

I

ir

Aibaugh Dover Co.
2100 Marshall Boul.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

Lietuvos Lysves Varpo Komiteto
(PLAUKIMAI:

Nuo Seimo Finsiuų Komiteto ...................
Nuo Seimo Rengimo Komiteto .................
Kareivių Organizavimui skirtos linkt* ... 
Aukos Lietuvos Laisvės Varpo lilcixttivfac 
Risiant Krutanmesius Paveikslus ..........
įvairios Aukos ............................................
Nuošimtis ant pinigų Bankojc ...............
Įvairios kitos įplaukos .........................

Viso įplaukė ...

$4,022.13 
.. 3*3 00 
... 80.00

5.289.70
4.817.70 
1,669.05

... 41.91
.. 37.47

$16^90.96

Paned., Rugs.-Sept. 6, ’20
fLabor Day>

Nationa! Grove Darže
Rivenide, UL
Pr?'??’?. 9 vat’ ryto

KRIKAI .ING IS PAHTNKKIR. 
prie krutamu nuveiksiu teatro. Vieta 
IMIrbla. lilania cinu serai. Kreipki- 
tėe tuojau*

V. MlKEVIdflTF, 
sius So. lUUMctl Str. Chk-a«n, 
Antro- IiiIkm.
Valandos nuo 10 Iki 2 v. dieni)

Ir n * vai vak.
Phont-: Yards 2100.

nu

WAUKEGAN. ILL.

Šeštadienyje, liepos 31 d. 
Lietuvių svetainėje įvyko pra
kalbos. Kalbėjo studentas Al. 
Račkus apie Lietuvos preky
bų ir pramonę ir Amerikos 
Lietuvių bendroves. Jis gyrė 
visas bendroves, bet sakė, kad 
viena iš jų yra tvirčiausia, tai 
Prekybos bendrovė Bostone, 
Mnw., geriausia atlieka viso
kius patarnavimus knip čia. 
Amerikoje, taip ir Liotuvojp. 
Po to ragino waukeganieėius 
pirkti jos šorų, jies, anot kal
bėtojo, kuomet bendrovė turės 
daugiau pinigų, tuomet galės 
steigti dirbtuves ir varyti pre- 
kyhų. Tų darbų ji vykdins 
Lietuvoje.

Pertraukoje kalbėjo ir apie 
Lietuvos Laisvės Paskolų, ra
gindamas pirkti bonus.

P-no Račkaus prakalba vi
siems jiatiko. Gaila tik, knd 
žmonių nojM*niaugiuuriu susi
rinko.

Prakalbose buvo ir keletas 
bolševikų, kurie kalbėtojui da
vinėjo įvairius klausimus, kui. 
apie ėmimų muito ant Lietu
vos rubežių ir tt Į visus jų 
klausimus p. Račkus Tinkamai 
atsakinėjo.

Netrukus ęaukeganieėiai 
ketina įrengti dideles prakal
bas L. L. Paskolos reikalais. 
Nes waukeganiečiai nori iš
pirkti jiems paskirtų kvotų, 
kad kitos kolonijos nepaliktų 
užpakalyj. Prakalbų pavyti
mas ir pardavimas paskirtos 
kvotos priklausys nuo visų 
Waukegano darbuotojų.

Augžtuolėli*.

ftuofthawyt aaau,

ltugpj. 1 d. ant gražaus Be 
verley kalnelio lo. Vyčių 8 
knojM buvo į rangus šeitnininį 
išvažiavimų. įvairus žaidimui, 
dainos, raliavimai nė ant va
landėlės nesustojo per ištisų 
dienelę. Vytės šeimininkės — 
p-lės B. Pėstininkai tt ir A. 
Suenaitė, pagamino skanių 
užkandžių. Smagu ir gera bu
vo tarne Koselando jaunimo 
Išvažiavimo.

žiūrint į L. Vyrių 8 kuopos 
darbuotę aiškiai gali matyti, 
kad Uuburiiuiu laiku la kuo
pa daug daugiau ' darbuojasi 
sulig vyčių ohalido. Prie kuo- 
*w»«* v»v4lr|wsso,» > s t.
ras susipratęs Bo^elnml<» jau 
uituos. Ateinančiam rudeniui 
vyčiai turi pųsibrėsų platų

Kuomet pasaulis dar nepas
veiko nuo karės žaizdų, Su
vienytų Valstijų Viešos Svei
katas Biuras išleido perser
gėjimą prieš priešą namie, ku
ris kasmet iina dauginus au
kų negu karė ir nepanašus 
Vokietijai. Tas priešas yra — 
plaučių džiova.

Kas trys minu tos viena y- 
pata Suvienytose Valstijose 
miršta nuo plaučių džiovos. 
Kasmet plaučių džiova suma
žina tautiškų galių, atimda
ma šimtus tūkstančių' jaunų 
vyrų ir moterų.

I
Plaučių džiova nukreipiama 

tinkamu gyvenimu. Sugauta 
laiku yra išgydoma. Iš dides
nės dalies nežinėliai ir neat
sargus kenčia nuo baisios li
gos, nes jie nežino, jog ja ser- 
ga iki jau pervėlu, arlm jeigu 
žino, kad plaučių džiova ser
ga, jie tiki, jog taip vadinami 
“patent”1 vaistai išgydys 
juos, vieton geriausios medi- 
kalės priežiūros, sveiko val
gio, šviežio oro ir pasilsio.

Turėdamas tautos gerovę 
ir sveikatą omenyje, Suv. 
Valstijų Viešos Sveikatos Biu
ras kų tik išleido knygutę 
“Buk Sveikas." Knygutė ap
rašo, kaip panaikinti plaučių 
džiovų. Simptomai duoti leng
vai ir trumpai — menkas ko
sėjimas, tęsiant apie mėnesi 
ar dauginus, silpnėjimas, kar
štis po piet, naktinis prakai
tavimas, kraujo ėjimas nuo 
plaučių. Jeigu nors vienas iš 
tų simptomų pasirodytų, eik 
pas gydytoją. ,

Apart to, knygutė nupiešia 
tinkamus budus gyvenimo ir 
jeigu žmonės sektų jnos, netik 
sulaikytų plaučių džiovų, bet 
ir kitas ligas.
* Tankiai plaučių džiova pra
sideda su šalčiu. Jeigu įgau
ni šaltį ir negali nukratyti, 
cik pas gydytojų.

Jeigu nori gauti viršminė- 
tą sveikatos knygutę, parašyk 
į U. S. Public Ileaftli Kcrviee, 
Wasbingtonan, D. C. Jie pri
sius.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Šis "Draugo" piknikas yra jo pirmutinis ir šių metų 

visų piknikų, gal būt, paskutinis, todėl reikėtų visiems ko- 

skaitlingiausia atsilankyti ir gerokai pasiimksmyti, darant 

“sudiev" visiems piknikams iki kitų metų. Piknike bus link

smų žaidimų, įvairių |>amargininiŲ ir dovanu atsilankiusiems.

Kviečia “Draugo” Bendrovė-

iMBimninmimnaiHMiuii

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDU ATSKAITA:
Birželio mėn. pajamos:

Clevctoml, Oltio. 22 ak.................     250.14
Gary. Imi. L. I’. 2. ...........................    74.22
Cliiengu, (RciMriand), III. G7 sk.................’..........  118.88
Atimi, žfas*. L. P. /C. •••••••• l.*••«•••••••.4.>.0U 
Bcntlryvillc, Pa. 88 sk. .............................................................. 61.00
Rorkford. III. 44 sk..............................................................................68.15
E. Vundergrift. Pa. 108 ak........... .*.............................. 59.00
Easton, Pa. 100 sk................................. 2.00
Chicago, IU. 31 sk...............................................................................144.30
Girardville, Pa. 3 sk. ............ t.....................................................9 10
Keumha. \Vis. 78 sk........................................................................ 101.98
Ncwark, N. J. 1 sk......................  12.00
Cumbola, Pa. 124 sk............................................................................ 1.1;>
Grand Rapidtt, Mich. 41 sk........... .’....................................................24.85
Pittaburgh, l’n. 90 ak. Šv. Vincento par.........................................58.00
t beste s, 1 a. Ii sk. ••••■••••••••«••••••• XJ 
Siouz City. Jinra, 74 sk. L. P. Z........................................................58.75
Ruutfurd. Me. 140 ak................ *............................................................9.00
Newark, N. J. 1 sk...................................................................:......... 20.65
LawTu>ci-, Masu. 87 sk................. ’..................................................... 11.00

Viso labo........ ..................$1,160.67
Iki 1 d. Birželiu yra likę ....................................... 24,862.68

» Kartu ...............  $26,023.35

Birželio mėn. išlaidos:

Sekratoriaus alga už Gegužį .........................................................150.00
Pasveil\jinins Liet. Hteig. Seimo kablegminn ..............................6.98
Krikščioniškai ukcijai Lietuvoje ................................................1500.00

h

Kartu..............................$1,656.98
Liet. Raud. Krvž Uėnu-in *-krijn n«»«, iMoimtii., «<» ekyrie iki

1 d. Liepus |tajanių turėjo......................................... $38,874.81
Išlaidu tame pat laike turėjo ......................................... 34/100.29

Dapaiiomis surinkta ir pasiųsta Lietuvon už apie.......... *1.000.000.00

tikim \ira<Ms Mnurrntii m 
ix.VsH.KKA

Krutamu |>n veikai u teatre. Abudu tu
ri būti imt^rf. Tik Bubatunilii Ir Nc- 
dėllniuts. Kreipkitės tuojaiui: 

V. MINKVlCII-ra.
S5IS S. imiui-d M. nikMųjts 
Valundon: nuo 10 Iki - diena

“ S ,. K vai. vakare 
Ant antrų luitų.

IŠMOKĖJIMAI:
Paskelbimai laikraščiuose................................................
Si»audinimas paskelbimų ir kitų reikalingų dalykų .. 
8vctaint« ir War Tax......................................................
0|M*ratoriai krutamųjų pavcikalų ir mašinų randa .... 
Ihihliciataa, stcuogntfai, knygvodys .............................
Geležinkelio Itvtn, kalbėtojų ir Varpo globėju ...........
5,000 pėdų filtniM ir įtaisymai ......................................
Piešiniai ir klišos, propaganda vajui ...........................
Eiprcsus ir pervežimą* Varpo ....................... . ......... .
Telefonai, telegramai, kranus ženklai, žcmlapini ir tt. . 
Benai, muzikantai, dainuriui, pianų randa ...................
Varjsi ženklai ir gėlės ..................................................
Automobilių ir Taxi rniidnvnjiinas .............................
šauliam jicrduota uukn ..................................................
lašus penuainaut Amerikos bonus ir \Var Savings Staiupa .. 80.19 
Pasiųsta Paryžiun Lietuvos Atstovybei ................................. 8,526.65
1 igų randasi aut rankų Laukuje ........................................  2,049.94

-----------r 
$16,290196

$288.15
374.78 

. 883.62 

.. »L31
603.11 

. 125.74 
2,039.67 
. 133.41

194.41 
. 153.92 
. 22K20 
. 438.06 
.. 83.80 
... 1.00

m.

UKIKAMNUI
Naktiniai Ir dieniniai Janltorial Ir Jn- 

I n'torv*. Kreipkitės j vyrinusi«Jj Ja- 
| nitorlų.

Mielilcan Ihnibianl HaikllnK,
SO N. Mlc-blgim Avė.

ItEIKAI.IVGI
l^lberlal prie Ramnon Tructor Co.. 
Jancsvllle. Wlac. lailvaa nu Buau; Ba
ilinti eiti su superendontu kasdiena 
12 M «*.H Iki lt J dienų: vals- 
btnlnkat Ir vlaoklc tnoehiinlkai: nia- 
Alnlatal: knrpentertai: muuldrrial;
geri cuttertul: Ir grindorial: found- 
rėa Kompanija duoda kambarį Ir 
tturdų. Kiunėlu knadlen* IA U'incon- 
alu | Mlcblgan MlAkua; tnamaterlAl 
Ir pjovėjai iki *100 niėnealul.

Katulmrl* ir Valgia; Ilelkalaujanie 
prie darbe mieste; nnt ukėa: Ivt 
mėnesiui. K. Ir V. Kabyklose. »lne; 
anglių ir cnpperto. SvcUiiitomiua 
tame | \Vr«1u» dykai kasdiena.

DI.IMOKD AGEACY, 
M7 W. MadiMin Str. 2nd fkmr 
Tek-fimaiH Meta MT4.

vv

e

PAIKIUI (1UA
naminiai baldai < fumlahUil) ant ke
turių kambarių.

Krelpkltėa:
Itia WahanKia Avc. <1il<-n|^>. IIL

Gcrblntnlejl Ucluvlai. Pralietu, knd 
■A ,-arduodti blr.nl ČEVEKYKV 
KHAITrVK ir taippat turiu ina*in:is 

<1<-I Ceverykų talvuio. Parduosiu vl.ki, 
kartu I* prletnatIna. kad noriu vuAluo- 
ti lavtuvun. Man salia parduot) BC- 
rrj bUn|. geroje vk-toje, lietuvių upe) - 
Ventoje. A* darau gerų btanj, n* darau 
kitame mieste taippat Ir ėiA darau 
tėra iri vt tuma. Kaa norėtų lengvai 
pueid*r>'O mu Kyvi-nnna tai incldiiu 
kreiptis ix> tuo adresu
113» S. IV Ct. Ckt-ro. III.

--------------------------------------------------------- HC 
A. PfeTKAUS K. FABUONAS

A. PETRAT1S & C0.
Mortgage Bank

RKAt ESTATH—FNSl ILANC’K 
Europeon Ameriean Bureau 

Hiuuėis Ptuisu-. Parduodu 
ladvokortni

M<JT.AHUr*AN
SOS W. 3&Ui Mr. Clilmso. III. 

TH»1>lio«w Hcmlc-tard SU
K-

Palyginimas

SUTRAUKA IŠMOKĖJIMŲ:

Pasiųstu Lisevvurt Atstovybei Paryžiuje ................
Padarynuui Filmus ....................................................
Į vairius li-šos ............................................................. .
Pinigų randasi batikoje ............................................

$8,526.65
2,039.67
3,674.70
2,049.94

Palyginimas ........................................................................... *16,290.96
Kadangi Amerikon atvykus Lietuva* Misija paėmė į savo raukas vi

są veikimą paliečiantį Uctuviai Vabitybę, todėl Lietuviai laisvės Varpo 
Komitetas jautėsi už pareigų |>crduoti gerbiamai Misijai ‘'Lietuva* 
Laisvės Varpą”, Kiblias, likusius pinigus, aukautųjų surašą, finansų 
knygas ir viską kas tik Komiteto rankose randasi delei perdavimo to 
visko Lietuvos Valstybei. Ant Komiteto poMulimo, Gerti. Jonas Vi
leišis, pirmininkas Lietuvos Misijų*, sutiko tų Mukų priimti, ir tari* 
kitko* savo laiške pasakė:

“ftiuomi jmt virti nu, jog Lietuviu* Misijų, rannianiani Tainiu- 
tos laiškais iš Birželio 11 di**not< ir Liepoa S dienos, tinka pri
imti nuvo žinion “Varpą", Filmas, Ženklus, Aukautojų Sąra
šų, Finansų Knygų ir vintui liktinius pinigus......................ir ta
ria už tų dovanų laisvės VarjK) Komitetui širdingų ačių".

Lietuvos Laisvės Varpo Komitetas pcrdsvęs viskų Lietuvos Misijai, 
užbaigs savo darbų ir jausis paliuusuolu nuo tolcsuių pareigų. Drau- 
gijonis ir usmcniins prisidėjusieniK gausiomis aukomis. Komitetas ta
ria širdingiausių ariu už taip didį pasišventimų musų tėvynini Lietuvai

Sulig Ajnerikas Lietuvių Seimu nutarimo Komitetas paruošė kny
gų talpinančia savyje trumpų Varpu istorijų ir aukautųjų surašą. Mi
nėtu knyga kurtu su Vurpų bus perduota Lietuvos Misijai.

LIETUVOS LAISVES VARPO KOMITETAS 
Jonas 1. Bagdžiunas, Pirmininkas. 
Ben. M. Butkus, Vice-Pirmininkas. 

Kazys Drangdis, Sekretorius. 
Antanas J. Kareiva.
Jonas Viskontas.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS SPECUALIO KOMITETO 
RAPORTAS.

Cbirngo. T1L, Rn'nųučio T, 1920.
Žemiaus akuuiireuib, iiu&kirtub Uhicago* Lietuvių

Tarvlx>» peržiūrėjimui IJetuvos Laisvės Vurjx> Finansinių 
Knygų, ant pareikalavimo pirmininko Lietuvos Laisvės VarjM) 
Komiteto, liudyjaiue kad mes atydžiui jHTkratinėjome Įplau
kimus ir išlaidas ir radome kad viskas yrn geroje tvarkoje ir 
kad Lietuvos Laisvės Varjio Komiteto atskaita yra teisinga. 

Chicagos Lietuvių Tarybos Komitetas 

l)r. A. L. G rai ė uitas.
Petrus Piuaronas.
Martinas T. Tamuliunas.

Kasos Departamentas. Bure
au of Intemal Revenue surin
ko ir indė jo kason $5410,284,- 
874.90 už metu* baigiant Bir
želio 30 d sulig nesenai pri
imtų ra]>ortų- suma yra di
džiausia surinkta kasmetinė 
luk*ų suma nuo laiko įsteigi
mo biuro 1882 metui*.

Tarptautinė Politika. Tautų 
Lygos sekretoriai atvažiavo į 

»ėtiiae^ T . *rv«4
varžyti aštuntų susiriiAiinų 
taryto*. kuris prasidėjo Lie
pos 30 d.

Nuo įsteigimo T. F. iki 1 d. Liepos pajamų .....................$483.343.47
Nuo įsteig. T. F. iki 1. d. Licp. išleista ...........................454,462.55

Liepos 1 d. lieka.................. *28,940.92
Geležinio kapitalo ....’...................................... 10.20G ’JO
Kun. J. Laukaičio fonde...................................... 11.916.73
Kitų fondų.....................  r...............................? 242 74

Liepos 1 d. T. F.^žde randasi ............. $24.366 37
Liet. K. K. ttėm. sekcijų*......................................4,574.55

Vitu Ubo..............................$36.940.92
“Draugu” Iii Nu. paUlpniUut T. Fondo aiiuuuiuje apkibta yra

Liet. Raud. Ktyž. Rėmėjų cekrijos 1 d- Bal. balansas $10.618.47, kus 
suduno viicų T. F. ir L. R. K. R. S. buUtiM) $35,481.15.

K. J. Krušinskas. T. F. wkr. t 
222 South f» th Str.

Brooklyn N i

■
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B
B

• MMti 
a
»
ą Al

K 
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Parsiduoda “Draugo" mūrinis namas. Stovi gero
je vietoje ant kampo So. Wood SL ir 46th Str. arti 
licuvių ftv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga- 
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės žino adresu:

Expertas
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"DRAUGAS“ PUBL. CO.

BI
J1800 W. 46th Str.

T»
Chicago. IU.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Pirmadienis. Rugp. 9 d, 
šv. Romanas.

Antradienis, Rugp. 10 d., 
šv. Laurynas, kank.

PRISIPAŽINO VOGĘS PI 
NIGUS.

Nes jam permažai mokėta 
algos.

Suareštuotas George Bingii- 
nm, 36 metų, 4147 Prairie a ve., 
dirbęs kaipo knygų vedėjas 
Srliiff & Co., bankoje. Nes 
valstijinis liaukų egzaminuo- 
tojns Binghamo knygose atra
do tinstančių $7.450 tuksian
čių pinigų.

Binghnm be jokio 
mo prisi|>ažino vogęs 
dalimis, ir vogdamas 
jog ateis tas laikas, 
jis Ims susektas, 
nepaisęs.

Jis sakė:
“.lie mokėjo man algos $165 

turiu Įsič-tą ir 
p<*rm:iž:i 

ir voginu.

dvejoj i- 
pinigus 
žinojęs, 
kuomet

Teeinu to

j mėnesį. Aš 
va i k ii <. Tų pinigų 
pragyventi. Tmlel 
Žinojau, kad kuomet nors Im
siu nutvertas, lomiau pinigus 
mažomis dalimis. Man gana 
nesmagu. Bet jie nmn nemokė 
jo tiek, kiek reik.nl i jura lira- 
gyventi.”

PALAIDOTAS NUŽUDYTAS 
POLICMONAS.

žmogžudžiai vis dar nesuran
dami.

Aną dieną palnidettl.- llllžl! 
dytolpolicinono McGnrk lavo
nu-. Jis buvo nužudytas keliu 
plėšikų jam saugojant išmoka
mas darbininkams užmokestis 
Vinegnr Mnnufneturing Co. o- 
fifu», ties 48-ta ir laaivitt gal. 
Jis apdraudė l:oi’ipar.ij<»s pini
gus, bet už tai paguldė savo 
galvų.

Palaidotas iškilmingai su 
ltažnytinėmis apeigomis. Buvo 
įlaugybės jiolicijos. Buvo ir 
jiolieijos viršininkas.

Chicagos laikraščiai puškel
iu’* rinkimą a ikn sušelpti liku
sių mišią.

McGurk laivo detektivas 
seržantas. Tad d<*lektivų ser
žantų astM-ijaeija paskellu’* tuks 
tantį dolierių dovanų už suse
kimų žmogžudžių. N ligšiol 
jie nesurasti. - •

POLICIJA IEŠKO PRAŠU 
VUSIOS MERGAITES.

Slmke-jvnre nuovados poli
cija ieško nežinia kur pražu
vusius 9 metų mergaitės Mary 
Kulig, 1736 Girard gat.

Praeita trečiadieni mergai- 
tė iš namų išėjo mi muzikos 
lekcijomis ir nesngryžo, Jos 
tėvai yra nuomonės, ar lik ne 
Ims jinai ]Migrobta kokių pik
tadarių.

PADARYTA DIDELĮ NUO
8TOLIAI.

AVikon & Co. dirbtuvėje, 
Ilennitage avė, ir 45 gat., anų 
naklį pakibs gaisras pndnrė 
$250.000 nuostolių.

IŠKELIAUJA LENKIJON.

Los Angeles, Cal.. Rugp. S.
— Amerikoniškas pasiuntiny; 
Lenkijoje Gibson čia nplank* 

tftniitm -M* • * ii.
gal I,;;!, 
vietų.

I

........~K| Lietuvos LAISVES PASKOLOS CHICflVOS IP. APIE-

—..................................  —u
MIESTAS CHICAGO PLE 

ČIASI APLINKUI MIŠ 
KUOSE.

Aplink namir bus galima me 
džioti.

Ne\V Yorko val-:Ij',s 
ninkystės kolegijos preziden
tas Adams lankėsi Chicagoje. 
•lis čia apvažinėjo visas miesto 
apylinkes. Ir pandškė, jog už 
keliolikos metų Chicago bus 
indomiaiisins miestas pasau
lyj-

Ir štai kodėl. Chicagos prie
miesčiai didžiumoje yra miš
kai. Tuose miškuose vis <Įau
ginu žmonių npsigyvena. Iš
taisomos gatvės, statydinamos 
rezidencijos.

l’ž keliolikos metų dange- 
lini Chicagos gyventojųnerci- 

kur kiliu eiti medžioki 
Tai galės padalyti aplink sa
vo namus Nes miškuose gv- 
vens.

Cook apskritis turi daug at
sarginio miško. Tai puikus 
daiktas miesto gyventojams. 
Nes šventadieniais ir atosto
gomis dešimtys t uk-taneių gy
ventojų liuesai gali važiuoti j 
t įlos miškus ir pasigerėti vasa
ros gražyltėmis. Tuo gali nau- 
•loties kiekvienas žmogus.

Adams pataria, kad tnose 
:d-argus laiškeliuose hutų in 
taisyti ženklai žmonėms ori- 
entuoties, kad neimtų galima 
Išklysti. Nes visokių yni ž:no- 

l nių.

giri-

PRIEŠ PAGYVENIMŲ SA
VININKUS.

Chicagoje, kaip ir kituose 
dideliuose miestuose begalo 
pabrango pagyvenimu samdo'-. 
Namų savininkai tiesiog kiti 
su kitais lenktynianjn. Paduo
da jie daugelį pabrangimo 
priežasčių. Kni-kurios teisin
gos.

Bet yra ir tokių namų savi
ninkų. katrie tiesiog nežmoniš
kai pakelia samdas, knd tik 
daugian pasi|>e]nyti. Tokie 
“lamllordni” verčiau pagyve
nimus laiko tuščius, jei žmo
nės nesiduoda apiplėšti.

Buvo apgalvojama visokių 
priemonių prieš tuos skriau
dėjus. Bet ir ligšiol nesuras
ta tinkamų ir pasekmingų. No
rėta lokius patraukti teisman. 
Bet tani tikslui nėra įstaty
mų. f r todėl samdomųjų pa
gyvenimų savininkai nuolat 
gieda, kad jie su savastimis 
gali pasielgti* taip, kaip jiems 
tinkamiausia.

Dabar sugalvojamas nau
jas būdas. Norima juos hjhIč- 
ti mokestimis. Namų savinin
kui turėtų mokėti specijales 
mokestis miestui, jei norėtų 
imli ]wrnugštas samdas už pa- 
gyvmimus. Kuo daužau jie 
imtų. Ino didesnes mokestis 
turėtų mokėti.

knip žinoma, ta priemo
nė nepabaidytų savininkų. Nes 
mokesčių jie nemokėtų iš savo 
kišvniaus. Tų sunkenybę (urė
tų atkelti visi tie. katrie sam
dosi pagyvenimus. Dar pelno 
liktų ir patiems namų savi
ninkams.

PRAMATOMA BEDARBE 
ANGLIJOJE.

Londonas, Rugp. S. — Mini
steris pirmininką.- LloydGeor
ge parlamente pareiškė, jog. 
vyrmusyhė pramatanti didelę 

1 »*»«1 •• X»p. *"*A • • •••*<*

mų. '1 ad tuo tikslu iškalno tu
ri Imt apgalvotos priemones.

LINKĖS APSKRIČIO STOČIŲ DOMEI
—

Lietuvos Misijos pirmininkas J. Vileišis, nmj. P. žadei- 
kis ir Marijona Jokubaitė atvyks Chicagon 15il.. 5. m., ir da
lyvaus rengiamoje umiiifestaeijoje, kuri įvyte/tą pačių dienų 
Auditorium’e.

Po to jie pradės lankyti kolonijas sulig Žeminu telpan
čio maršruto. Misija lankysis
Iu. knd prieiti prie 
kolos kvotos.

Visų kolonijų U L. P. stočių yra pareiga,, Misi rast i 
taines ir kuoplaviansia išgarsinti; sutraukti publikos ir išpar
duoti paskirtas kvotas.

visos organizacijos, draugijos, kuopos bei 
lipnių ūpo. Tik 

privesti prie 
ui i s vės Kask.

Chicagoje ir apiclinkėse 
laimingo užbaigimo paskirtos mums

fiks-
pas

sve-

Kviečiamos
pavieniai asmenys prisidėti prie sukėlimo 
koordinuotas visų musų partijų darbas 
geriausio pasisekimo: išpardavimo Lietuva 
bonų.

Maršrutas nebus
užgyrė.

permainvtas, nes Lietuvos Misija tokį 
. Jj

J. A. Mickdiunas,*?

Lietuvos laisvės Pusk. Chicagos ir 
apiet apskričio raštininkas, 

4410 So.JRic]imond Str. 
Plmne McKinley 1R33-2797

IŠLOTOS,
GIMINIŲ PAIEŠKOJIMAS

Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog j

/

- 8BS1.—
Pirmadienis, Rugp. 9 d., 1920.

aite į Vietinius Agentus.

BREMEN ir DANZIG
Kambarėliuose ir Trečia Kieta 

Kreipkitės
* -a » *?f

45 Broadvay, New York City N. Y.

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, ik

ftiuomi maloniai prašome 
kokiu nors bildu sužinoti apie 
mano minu Aleksandrų Budė- 
jį, ar jis g} vena, nr iio. O jei 
jis noatsi'-opBj į Tamstų bnl 
r-ų, prašoiiK pranešti * gimi
nėms ar pažįstamirms. gil kas 
apie jį koKi į nors žinių suteik
tų. Mes nuo jo, prasidėjus eu- 
ruopNiiam karui, iki šio laiko 
neturėjome jokios žinios. Prieš 
karų jis gyveno mieste Niu
jorke ir jo adresas Imvo toks: 
293 5 E. 155 St New York, 
City, N. Y., Room 26. Alek
sandras Bndėjis.

Antra, širdingai prašome 
pranešti mumsLictuv«m žinias, 
kokias nors pasiseks surasti, 
ar kų nors patirti apie jį iš 
giminių ar šiaip pažįstamų 
žmonių.

Jeigu jis gyvena ir .atsiliep
iu, prušuinv pasveikinti jį nuo 
tėvo, motinos, seselių ir bio- 
lių. Mes visi esam* sveiki ir 
gj’vi-

Dar vienų sykį maloniai 
prašome sužinoti ir į musų 
prašymų dnoti atsakymų, už 
kų busimo dėkingi.

Jonas Budėjis, ’

Antrašas: Lietuva, Kauno 
redyba, Kėdainių apskritis ir 
puštas, ftėtor vaisčius, sodžius 
Užkapiai,

P. S. Kitų lietuviškų laik
raščių redakcijos prašomos 
šita paieškojimų perspausdin
ti.

MARŠRUTAS

Rugp. 17—7:30 vai. vak. Bridgcport — Cliie^co, TU.
• J. Vileišis

17 ., ty AVest Side — C11., III. P. Ziuleikis
18 ., M •y AV. Bullmnii Ch„ UI. I*. Zadeikis

vv 18 „ „ y* Brighton Purk Cli., III. J. Arileišis
yą 19 „ „ •y Melrose Park. III.. P. Zadeikis

19 „ „ yt Cicero, III. . J. Vileišis
•• 20 .. ., ty Chicago Heights, III. J. Arileišis

20 yy Gary, Imi. I*. Žadeikis
°1•» 1 «• •• yy Indiana Harbor, Tad. J. A’ileišis

«« 21 .. .. yy S. Chicago, III. P. Zadeikif
M 22—2:00 „ 4y Ros<‘laD<i, Ciicago, III. J.A'ileiši*
vy 22—2:00 •• Nortli Šitie Cli., IM. P. Za.leikis

22—7:30 .. tt 18tli Stroet - P. Eadeikis
«• 22—7:30 .. Town of I.ake Ch-f III. J. Vileišis
«•

o

••

• •

««

M

n

23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29

••

•t

••

2 :00

••

»•

M

««

»»

Springfield, III. 
Grand Rapids, Mieli, 
ftockford, III. 
AVestviHe. IU. 
IVnukegan, III. 
Spring Vnlley, III. 
Kenoslia, AVis. 
Oniaha, Nebr. 
Ručine. AVis 
Kansas City, Kan«. 
Miluaukee, AVis. 
E. St. Louis, III. 
Sheboygan, AVis.

.J. Vileišis 
P. Žadeikis 
P. Zadeikis

•I. V i leisi*
.1. Vileišis 

P. žudei kis
.1. Vileišiu 

P. Žatleiki.-
J. Vileišio 

P. Žadeikių 
P. Vileišis 

P. Žadeikis 
•1. Vileišio

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS.

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskr. mėnesinis susi
rinkimas bus antradieny j, Ru
gpjūčio 10 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. mokyklos 
kambariuose. Chicago. Kadan 
gi yra daug svarbių, neati 
dėlioti nų reikalų, tad malonės 
visi skyriai ir draugijos pri
siųsti kuodaugiausia atstovų, 
atstovių. Taipgi kviečiami ka
talikai darbnotaįai bei dar- 
uUvvOjūi.

Valdyba.

FEDERACIJOS APSKRIČIO
PRAKALBOS IR KRU
TAMIEJI PAVEIKSLAI.

j

Pirmadiemje, 9 Rugpjūčio, 
Dievo Apveiztlos par. svetai
nėje. 18-th str. ir Union nve., 
7:30 vakare.

Trečiadieni je, 11 Rugpjūčio, 
ftv. Jurgio (mrapijos svetainė
je, 33-nl str., ir Auburn avė., 
7:30 vakare.

Penktadienijo, 13 Rugpjūčio, 
ftv. Kryžiau* par. svetainėje, 
Tciun pf I>ake, 46-th ir Wood 

. 7*3D vnlnm
Antrndienije, 17 Rugpjūčio,, 

Visų šventų parapijas svotai-•

nėjo, Roftolandc 10806 S. Wn- 
bash avė., 7:30 vakare.

Ketvirtadieiiijc, 19 Rugpjū
čio, ftv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 W. Wahansia 
avė., 7:30 vakare.

Penktadienije, 20 Rugpjū
čio, ftv. Petrcf ir Povylo par. 
svetainėje, Vest Pullnmne 
12259 So. Enierald avė., 7:30 
vakare.

Pirmadieni jo, 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Br i glito n Parke, 
4400 So. Fairfield Avė., 7:30 
vakare.

Trečiadieni jo, 25 Rugpjūčio, 
ftv. Juozapo parapijoje, So. 
Chicago.

Penk tądien i je. 27 Rugpjūčio. 
Melrose Parke. III. Italų para
pijos svetuinėje, 7:30 vakare.

Tame maršrute kalliėtojai 
bus kun. Jer. Vaičiūnas, kun. 
V. Kulikauskas, kun. F. B. Se
rafinas ir kun. P. Bučys. No 
viii kalbėtojai l»us kiekviena
me vakare, bet j>odu. Vietiniai 
klebonai Žadėjo |>agrųžinti tas 
prakalba* ir savo žodžiais. Bus 
krutamųjų paveikslų. Jžangn 
dovanai. Aukų rinkimo nebus.

Cicero, UI., ir 
parapijose to
jau buvo.

Av. Antano, 
Aušros Vartų 
k i o? prakalbos

Į ja* kviečia
Rengėjai.

T»TT»Tr-vwr»
____ *

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

Little Liver Pilis
Negali Būti Links* 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mala l'itfulka
Mažas Domu

Maža Kaina

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikra* turi pastraAyma.

verčia

Teklė Apanavičaitė, ir 
seserys: Ona, Veronika 

paeinančios is 
valsčiaus F“ L_' o R o c

MELBA
c O ę a • - e* C

Carter*s iron pills

STOtKHT

«a

DR. G. M. GLASER
BAMB1NO

VAUUMI 'MADONA“ ŽDCKLAI 
VtrapMHMA* KV. nu. Oftaa. ~

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiau®!
Tikruai turi Bumbino IfJė» pavelHlf aut pokelio. Ntprijimk pumli-džiojio^

! Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Deutistas 

10M1 fio. Mkfalgan, Amu

(VAJUUCDOai * nd S raUara.

rmktlkiMiJa i» i.Klal 
orka* SI4» Su. Nontaa SL 

Kertė M-m SL. Cbfa*co. IIL
SFKCIJALI8TAJ8 

MouriJUtų. Vjrittv. taipgi ebru- 
nltkų Ud).

OFISO VALANDOS: Nuo 1« ryto 
iki I po pietų, ano < iki • valas- 
<ia .aaar*.

NfrdMIotnls bdo » Ori > po piat. 
Tatelonaa Tarda «(1

14
1

Aš, 
mano 
ir Pranciška 
kaimo Pinčiškių,
Gudelių, apskrities Marijam
polės ir musų serganti moti- 
nn-nnšlė-Viktorija (Dzidkaus- 
kaitė) Apaaavičienš jiaicško- 
me musų tikro brolio Bronis
lovo Apanavičiaus, kuris Ame
rikoje gyvena nuo 1904 metų.

Jisai pats ar kas jj žino 
meldžiamas j mus rašyti. Svar
bus gyvenimo .reikalai 
šeimynų suvienyti.

Mano adresas: <
Teklė A |>a navičai tė 

Kaulių gatvė 25 N. 
Kaunas Lietuva.

(Lithuamaj

Dr. A. L Yuška
1900 S. Halsted Str.

Trl Ganai SIU
Valandom 10 ryto iki S vakare

Gyvenimas
Skll W. G3nl Rir.

Tel Proapect S4«C.

t>THEB 
SUKS

!O< 
STPAIGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

PuklauMt MU> kmutuvninko—liet jeicu 
kruutnvninkaa neturi—nAjrfc buk.

I. LEVIS CKARMFGCaNtNUKl
Laigesl Independent Cįar Facfcruinlhe Vfarid

Anchor Linija
S. S. CALABR1A

E važiuoja Rugpjūčio 17, 1920

3-čios Kietos Kaina

HAMBURGĄ........................................... $120.00
DANZIG.........................../................  135.00

Dadedant $5.00 War Taxų

Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.

F. AD. R1CHTER & CO.,
New York.

Gerbiamieji: 
Apteikiau Bambįao. Irari man 

ir maldauju prijunkite nuo manę* iirdin-
giau*i| padėką už uip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui

Pnjėmęa kelias dores, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar Įsu 
nereikalauja daugiau užmigdymo liulia- 
vinra.

Ai nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikiat) pagalbos mono kūdi
kiui, bet taipgi ir man. nes ai ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinasi

Ai patariu visiems savo draugams 
vartoti ūitg stebuklingą gyduolę.

A. K. Phitedeiphia.

Kūdikių geriausias draugas *
Duok jam vieną dorę einant gulti, jeigu jis yra neramus, 

nutildoma*. Gražiausia, jtg turi vidurių užkietėjimą ir nebus Iii 
negru*:

reik.nl
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