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Atkirsta Varšava nu Anglai Pagrobė Arkiv. Mannix
91

280,000 Leidai Kareiviu
Bolševikų Spąstuose

Lenkams iš Niekur Nėra
Pagelbos

Anglijos Darbas Priešingas Karei 
Prieš Bolševikus

BOLŠEVIKAI DINAMITUO- 
JA GELEŽINKELIŲ 

TILTUS.

Lenkų armija dideliam 
pavojuje.

Paryžius, Rugp. 10. — Bol
ševikų raitarija, veikianti pie
tuose nuo Cieclianov, anot 

• pranešimų, yra tik už 25’my
lių nuo Varšavos.

lx*nkų kariuomenei trųkstn 
šovinių ir didesniųjų anuotų. 
Tad kareiviai pasitraukia ant 
Varšavos ir Vidos. Praneša
ma, jog Varšava nebus gi
nama nuo bolševikų su tiks
lu apsaugoti ją nuo l»oml»ar<ta
rimo. tx>nkų kareiviai tečians 
užims ] >07. i ei jas toli Pavisliu 
ir mėgins sulaikyti priešinin
ką, jei tasai norės žygiuoti to-l7 
liaus.

Kuomet talkininkų mlniste- 
riai pirmininkai ir kiti diplo
matai mieste llythe. Anglijo
je, praeitų «ekmadienį ir va-0 
kar konferavo apie Trenki jos 
likimų, tuo metu liolševikų 
ra i ta rija jMisiekė Va rsu vos- Dari 
žigo geležinkelį tarpe Ciecba- ' 
now ir M lava ir šudinamitovo 
tiltus.

Lenkai sudemoralizuoti.

* Perkirtus tą geležinkelį, 
Varšava iš Danzigo jau ne
gaus daugiau nei .ginklų, nei 
amunicijos, nei kitko, kas lig
šiol gausiai buvo pristatoma 
talkininkų.

Geležinkelis perk irstąs šitų 
sekmadienį. Išryto bolševikų 
raiteliai šturmavo miestelį 
Przassnysz. Paskui iš ten jie 
pasuke į vakarus ir jmBiekt* 
Išminėtą geležinkelį.

Rytų šone nuo Varšavo* 
l/«-)ikų kai >U<»»ur*i)v lubjaitnm 

sudemoralizuota nuolatiniu at
simetimu ir l)čgimu.

Tuo naudojasi bolševikai. 
Jie ir tenai smarkiai eina pir- į 
myn. Paėmė miestelį 
ir varosi ant miesto 
kur yra geležinkelių 
jungiautis Varšavų.

Toliaus pietų linkon Isdševi- 
kai paėmė Vladiniir-Volinski 
ir briaųjAsi nnt Tarnopolio.

Sokolov 
Siedino, 
mazgas.

■ •
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Chicago ku priemiesčiai*'. — 
čiaudi- ir rytoj, aitrinai imant.

aūm onu>; brt trati but gmu»- 
roų; maža atmaina temperafuro- 
>-

V-V-- —n:

buvo 85 L žemiausia — 70 1. 
Saulė h-kn 5:52 ; Iridžiam 7 :58.

250,000 kareivių spąstuose

Bolševikai šiandie briaudn- 
miesi nnt Varšavos nuo i)an- 
z.igo šono podraug pakėlė 
smarkių ofrnsvių į vakarus 
nuo Sokolov ir Siodlce.

Jei jiems pavyks ta ofeuay- 
va, tuomet kaipir kokiuo tri- 
kerriu jie apsups 250,000 U*n- 
kų kariuomenės, katra turės 
papulti nelaisvėn. Nes ta ka 
riuoinenė bus atkirsta kaip nuo 
Varšavos taip nuo rytinės 
Galicijos.

Bolševikai tikisi knip rytoj 
nr užporyt ineiti Varšavon. 
Tuo tikslu jie trukdo armisti- 
cijinea tarybas.

Reikia utrimhiti. kad Lenkų 
armisticijinė delegacija Mins
ko apylinkes pasiekė praeitų 
šeštadienį. Ir ligšiol delegaci
ja neįleidžiama Minskan. Sa
koma, bolševikai pradės tary
tais su lankais tuo momentu, 
kuomet Varšavon ineis j\j ka
riuomenė.

i 
Nieko nauja iš konferencijos.

Anglijo* ir Prancūzijos mi- 
nisleriai pirmininkai livthe, 
Anglijoje, per dvi dieni turė
jo konferencijų Lenkijos klau
sime.

Pasekmėje, sulig gautų ži
nių. lieko ypatinga nenutarta. 
Tik paskelbta, jog tarpe tal
kininkų ir bolševikinės Rusi
jos gyvuojanti karo padėtis.

Talkinihkai, matyt, nesura- 
dą atatinkamų priemonių duo
ti pagrihų Lenkams. Tik pa 
žadėjo paremti moraliai ir ma
terija liai.

Be to. dar nežinia, ar bus 
paskelbta blokada Rusijos.

Talkininkai įsitikinp, knd 
negalima pakelti karo prieš 
bOišvVikiiS iMUtiriNllt bBVU KU- 
riuomenę. Tad nutarta palauk
ti konferencijos Minske. Va
dinasi, palaukti bolševikų xu- 
Isiiuylėjimo. Gi kuomet bolše
vikai ineis Varšavon, jie Ix*n- 
kams. Im» aljejonės, paduos 
“gražias” taikos sąlygas.

Nerimauja Angluos darbas.

Talkininkų veikimą prieš 
bolševikus trukdo radikaliai 
darbo gaivalai Anglijoje.

Anglijos darbininkai, vado
vaujami radikalų vadų, atlai
ko susirinkimus ir padaro 
protestus prief vyriau*-yl»ę, 
kad ta paliautų karingai vei
kusi prieš bolševikinę Rusiją, 
t j® sslto ksd karo p"^'**!:”** 
prieš bolševikus butų didžiai 
nežmoniškas juisielgiina*.

Bolševikai vis arčiau Lenkų 
sostinės.

Londonas, Rngp. 10. — Iš 
Maskvos vakar pranešta, jog 
Lenkų vyriausybė kraustosi iš 
Varšavos j Kališių. už 150 
’nr.Hin pmtvnknm<»«o riti > Vnr 
tavos.

Rusų bolševikų spėkos įsi- 
hriovė j miestelį Sokolov, už 
40 mailių šiaurrytuore nuo 
Varšavos, ir pietuose nuo 
Brest-Litovsko paėmė koletų 
svarbių vietų, sulig pranešimų 
iŠ Maskvos.

DESPERATINIS LENKŲ 
PADĖJIMAS.

Bolševikai būtinai nori Varša
vos.

Paryžius, Rugp. 10. — čia 
visų pij|wižįs(ania. kad Lenki
jos padėjimas yra desperati- 
nis. Maskvos valdžia neturi 
noro, suspenduoti mūšių, kol 
nepaims Varšavos.

Gauta čia žinių, jog lųdševi- 
kai su skaitlinga kariuomene 
b riu u jusi ant Minva, šiauriuo
se nuo Varšuvos, j»er kur ei
na vienatinis geležinkelis iš 
Dnnzigo j Varsavų.

Kuomet bolševikai paims 
M lavų, tuomet iš Danzigo įmu
kai negaus amunicijos ir ka
rės medžiagos.

LENKŲ ARMISTICIJINĖ 
DELEGACIJA MINSKE.

Tarybos įvyks Rugpjūčio 11.

Varšava, Rugp. 8 .(Suvėlin
ta). — Čia apturėta Rusijo* 
bolševikų valdžios pranešimas 
I^vnkijai. Pranešime pasakytu. 
ka«l lx*nkų armisticijinė dele
gacija nuvykusi Minsko apy- 
linkėsna.

Delegacija Minskan bus įlei
sta Rugpjūčio 9 d. Gi Rugp
jūčio 11 d. prasidės tarybos 
annisticijos klausime.

VOKIEČIAI DRAUGINGI 
RUSAMS.

Berlynas, Rugp. 10. — Dr. 
Vtalter Simonu, Vokietijos už- 
rubežinių reikalų ministeris, 
paskelta*. kad Vokietija pasi- 
rriiguoi atl.auj.iiti piaF’Ur dip- 
lomai inius aantikius an bolše
vikine Rusija, kaip greitai 
bolševikų vnldžin užganė pa
darys Vokietijai už nužudymų 
Maskvoje vokiečių ambasado
riaus von Mirbacho 19IE me. 
tais.

Pranešta, jog prie <larbinin- 
kų protestų Anglijoje priside
da dar ir kareiviai. Tokiuo 
budu ir pančiojami vyriausy
bės žygiai.

Pasirodo, kad Anglija ne
gali gelbėti Imnkanis pake- 
liaul karų prieš bolševikus. 
Nes kitaip pačioj Anglijoj pa
kiltų krizu.

<t; n~*• • a***^***)jm • • • •••• • p^aaaą

nieko nuveikti.
žmonės ataipriklino karu.

■■■ .. .............................

VYRIAUSYBĖ APLEIDŽIA 
VARAAVĄ.

Lenkai 1

Danzigo
T i- ■

8U UUOSNO 
ARMUA.

ima nesu*
Prancūzais.

* -_______
Cologne, Vokietija, Rugp. 

10. — IŠ Varžavas čia praneš
ta, kad lx«kijų palies visati- 
na militarinč katastrofa, n<*< 
kuo tolinu*.’’*uh labjiiu*- nr?v 
ja (aidėjimas Lenkų armijoje.

Dezercijo* didžiai skaitlin
gos. Iš armijos l>ėga būriais 
ne vieni kareiviai, l>et ir ofi- 
cierai. Aną dieną karės teis
man už dezercijų pristatyta 
keli šimtai oficierų. Iš jų 23 
jnu nugalabinta.

Nepavyko Lenkams suorga
nizuoti Ii uos norių armiją. Tuo 
tarpu toje armijoje buvo visa 
Ismkijos viltis.

Tarpo lx*nkų ministerių va
dų ir Prancūzų gen. AVcygan- 
do stata) pakilę nesutikimai. 
Dėl to karė/frontuose atlik
ta daugybė stambių klaidų. 
Tuo jvasinaudojo pricišninkas.

Iš karės frontų Lenkų ka* 
reivių būriai so ginklais par
važiuoja traukiniais Varšavon 
ir į apylinkes. Nenori toliaus 
kariauti. to

ATMESTASUJEN. WEY 

GANDO PA8IŲLYMAS.

Paryžius. Rugp. 10. — Len
kti armijos gem ralis štnln* 
atmetė Prancūzų generolo 
\Veygando ]gudųlymą jam pa
vesti augščiausių Lenkų ar
mijoje vadovavimų, jei. nori
ma nugalėti liolsevikus.

Gen. \Vnygand yra maršai*) 
l-’ocbo statai viršininkas. Ji.’ 
sakė, jog sulig maršalo F<» 
cho padarytų ;j*-i.ų butų ga 
linui nugalėt: bolševikus lx?n- 
kijoje. Tik reiktų jo nuožiu- 
ron pavesti visų Lenkų armi
jų ir stalu/.

Įmukai nesutiko. t

ĮSTEIGTI SOVIETAI RYTI 
NĖJ GALICIJOJ.

Londonas, Rugp. 10. — Ru
sijos tailšcvikų miiitariniai au
toritetai įsteigė sovietus už 
imtose lytinėm Galicijos daly
se.

NESUSITAIKO TURKAI SD 
TURKAIS.

Sultono vyriausybė nesutinka 
su Kemalo sąlygomis.

Konstantinopolis, Rug]) 9.- 
Sultano vy tiausyta-s atstovai 
turėjo tarybas ju Mustnplni 
Kernai pašos. Turkų nacijona- 
listų vado, ntatovnis. ftitie pa
davė «avo sąlygas susitaiky
mui. Bet sultono didysis ve- 
žiras Ferid paša, turėdama* 
už savo pečių Anglus, atmetė 
naci jonnli-tų sąlygas.

Pripažįsta patrijotizmą.
Suitanv tyriaoaybė pagiria 

nacijonalistus nž jų patrijo- 
tizrną. pri imi žįsta jų gerus no* 

t • A * * •• t1 «rv< iirnuiiUMii, KUU Jir iu-

retų priešinti®* Graikijai.
Sako, taip olgties yra tus-

I

ITALUOS KONSULIS REI
KALAUS ATLYGINIMO.

Kareiviai pagavo du žmogžu
džiu.

nu- 
pn* 
.Tų

Benton, III., Rugp. 10 —Ap
rimo West Frankrorto goveda, 
kuomet ten nuvyko daugiau 
valstijos kariuomenė*

Riaušės anų dienų buvo at 
sinaujinusios kuomet du bro
liu piktadariu užpuolė italų 
Carrarn ir bjauriai šitą 
žudė. Kareiviams pavyko 
gauti abudu žmogžudžiu, 
pavardė Moseley.

Italijos konsulis Picco apsi
lankė \Vest Frankfurte. Pusi- 
kalta'jęs jis ^u savo 'tautiečiais 
pranešė. jog tų rinulių ir žmo
gžudžių svarbiausias mot i vns. 
tai tautinis nenpaikentlmas ir 
plėšimai.

Nuo valstijos jis pareikalaus 
5 tūkstančių dolierių Carrara 
našlei ir vaikams. Gi mieste
lis West Frankfort turės at
lyginti už sužeidimus ir skriau 
dns padarytas italams riaušių 
melu.

TURKAI PERSPĖJAMI NE 
SĖBRAUTI SU BOLŠE

VIKAIS.
• ————————

Neleidžia taip elgtics 
religija.

turku

. Konstantinopolis, Rugp. 10. 
— Magonietanui negali nieko 
ta-n d ra turėti su liolševikais 
nepametė «avo religijos,

Tai]> sakoma naujoj prokle- 
macijoj. kokia ]Niskęll*ė Tur
kijos didysis veziras Ferid 
|Misa į visus tikinčiuosius tur
ku*.

Tuja pačia proklemacija 
Ferid paša pasiųlo nta»lnų am
nestijų visiems turkams naci- 
jonalistams, išėmus jų vadus, 
jei jie tuojaus paliaus karia
vę prieš graikus ir anglus.

Nes tolesnis nacijonalistų 
kariavimas, sako didysis vėži
nis, dar Inhjaus pakenks ne- 
lainiingąjai Turkijai ir sali- 
dar labinus' bus suskaldyta.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8S.) 

čins daiktas. Nes Graikiją pa
remto Angliju, g; prieš Angli
ją Turkams negalima staty- 
ties.

Su tokiais išvedžiojimais 
nesutinka narijonnlistai. Jie 
sako, kad Turkija neguli but 
skaldoma. Ir jie karinusių 
prieš visus tuo*, katrie nori 
Turkijai pragaišties.

Turkas susilpnėjo protu.
•

Graikų paimtos nelaisvėn 
Adrianopnlio npginėjas Jafar 
Tayar pasirodė turįs nusilpusį 
protą. Tai įvyk? dri nuolati
nio proto intempimo apginti 
Adrianopolį ir Trakiją.

Graikų karalius jam šimpa 
tizuoja. Jis pažadėjo jį su jo 
šrim^Du imsiy-ii Aneiijon, 
kur jis galėtų sau raminu gy
venti.

ARKIVYSKUPAS PAIMTAS 
NUO GARLAIVIO 

BALTIC.

Jfarės laivu nuvežtas į Pen
zance. .

Livcrpool, Anglija, Rugp. 
10. — Australijos Arkivysku
pas Mannix neleidžiamas Ang- 
lijo> vyria u syta’.- Airijon.

Kuomet garlaivis Raltic, ku- 
riuoini keliavo Ark i vy skapas, 
artinosi prie Airijos |mkraš- 
čių. jj sutiko keli karė* laivai. 
Baltic buvo sustabdytas ir Ar- 
kivyskupa;- su prievarta per
keltas viennn karės laivų ir 
nuvežtas į Anglijo* miestelį 
Penzance. Arkivyskupui buvo

NEBUS PASIUSTA KA
RIUOMENĖ LENKIJON.

TAM TIKSLUI TALKININ
KAI NETURI KAREIVIŲ.

Užtenka Lenkams moralės pa
ramos. 

Paryžius, Rugp. 8. (Suvė
linta). - Sulig vieno nugšfo- 
jo Prancūzų valdininko, yra 
luiiinės, kad bolševikai gali pa
vergti licnkljų, kad centrnti-j 
nei Kruropai grūmoja bolše- Į 
vikizmas, ir kad gali but at
imu jin tn Vokietijos problema.

Talkininkai pasitenkinę at
gaivinę Lnkiją -ir patvarkę; 
jai nrniiją. be to, davę jai mn- ■ 
kosnn ginklus. Ir tad nekuo- 
iiM*t nemano ]uity> eitiTx*nkijon | 
ir tenai kovoti su bolševikai*.

Pagaliau.* šiandie yra jau 
ir iMTvėlu ka tokio darvti.• • •

Kariuomenė užimto.

Pmncuzijn ir Anglija didelį 
skaitlių kariuomenės palaiko. 
Bet ta kariuomehč- ūžiami ki
tur. sakė ta-ni vahlininktis.

Prancūzija šiandie turi pil
nus runku* durta) Morokkoj, 
Silmrijoj ir Pareinyj. Gi Ang
lija — Mesopotamijoj, Egipto 
ir Airijoj.

Bet, sakysime, tegu butų to
ji kariuomenė liuosa. Tai kaip
gi ji galėtų but pristatyta kn 
rėš frontan tomkijon?

Vienatinis kelias yra Danzi* 
gus. Bet tam lx*nkų kiirido- 
riui grūmoja l»olševikal.. Pat 
sai iJanzigns yra pavojuje.

Pagelba negalima.

I’ž kelių dienų Išakijo* li
kimas Im- žinomas. N«*s viso- 
pagclho- priemonė.- nėra gu
limos.

Šiandie talkininkų pareiga 
lankus remti moraliai. Ar ta- 
-ai parėmimas jiems duos 
naudos, tni svarbiausioji mo
mento problema,

•lei Ix-nki.il. sugrius, tuo 
met jos likimas bus apverk 
tinas. Nes Rusijos komisarai 
ten atkartos tai, kas buvo Jnu 
kartą atliktu pirm dviejų šim
tų metų Rusijoje viešpatau
jant žinomąjui Kateriam.

Supruuiaiuu, ooiševiiiai |ui- 
nnikintu nepriklausomyta- ir 
ir put- miešta* Varšava bu

pranešta, jog jis galįs keliauti 
po visų Angliju, išėmus mies
tus Liver|K»o1 ir Manebester.

Vakar čia atplaukė garlaivis 
Baltic. Didžiausios Airių mi
nia* lukerinvo Arkivyskupo. 
Bet veikiai patirta, kad jo nė
ra. Nes anglui jį pagrobė ir 
kitur išsodino.

Iš Penzance Arkivyskupas 
vakar nukeliavo miodan P'v 
inuutii. lemu duugclio buvo 
pasveikintas.

“Anglijos vyriau*ylH* savo 
pasielgimu ne man. liet pati 
sau daro didelius nesmagu
mus.“ pasakė Arkivysknpža.
“Manau. Airijos gyventojai 

žino «avo reikalus taip gerai, 
knip Anglijos gyventojai sa
vo.“ 

tų bolš)*vikams paprastoji žai
smė.

Kas gi butų toliausT
Po to “triumfo“ )>olševikai 

paskleistų savo pr<>|iagnn<lą 
]M) visą Europą ir pamaži pa
vergtų kita* viešpatijas bol- 
ševikizmo jnngan.

Vokietijos klausimas.

šiandie vra svarbus Vokie
tijos klausimas. Tulkininkai y- 
rn nutaiudę Vokietijų už ka
rę, taip sakant, jų nugalėję. 

~~‘LigsioT'Vbkietijn jautpsF'bo- 
jėgė. Bet kas gali jiasakyti, ar 
ji po laimėjimo l>ol še vi kų ne
susijungtų su pasta randai* ir 
u r nepradėtų karės prieš pa
čiu* talkininkus.

Vokietija sąjungoje sn Rusi
ja nors nemato sau didelė* 
naudo*, ls-t įžiūri dnug pra
gaištie.* talkininkams.

Pakilęs Vokietijoje Imlševi- 
kizmas panaikintų Versailleau 
taiko* sutarti.

Jei Vokietija jungsis su Ru
sų liolšerikais, jie darys su 
tuo tikslu, knd pakenkt! tal- 
kininkams.

10,000 LENKŲ MARGUOJA 
PER RUMUNIJĄ.

Konstantinopolis, Rugp. 10. 
— 10,000 Lenkų kareivių mar- 
šuoja per Rumuniją su tikslu 
susijungti su gen. \Vrangelio 
kariuomene pietinėj Rusijoj 
ir bendrai veikti prieš bolševi
kus.

Kareivių tarjic, sakoma, e- 
santi žymi dalis Rusų, katrie 
Imndrni su Lenkais jnu yni 
kariavę pri*-* bolševiku*.

Toledo. 0.. Rugp. R. — Dol 
blogos Ralyje tmn<portnrijo* 
geležinkeliai* čin iš nutomo. 
bilių dirbtuvės Willys-Over- 
land Co. paleista 2.000 darbi* 
ninku.

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25.000, 
rugpjūčio !» buvo tokia sulig Mer- 
chauta Lotu aiul Trust Co..
Angliji* sterlingų svarui M.Mtį 
Lietuvos 100 auksinų 2.16
Lenkijos 100 markių .45
Vokietija* 100 markių 2.16
Prancūzijos ui 1 <1<*1- 1*1 f r. 72 
Italijos už 1 <t<»l. 18 I. 75
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sostinės, ar 
dien yra vienatinis “lietuvy
bės” atstovas Vilniuje.

Pripratę prie bolševikiško 
rašymo mes žinome, kad so
vietų suorganizavimas Vilniu
je, pastačius Kapsuką tų so
vietų priešakyje bolševikams 
paranku vadinti Rusų pasitrau 
kimu iš Vilniaus. Bet Lietuvai 
tas pasitraukimas tiek nau
dingas kiek sapno valgis. P- 
nas Kapsukas Lietuvių tautos 
nepripažįsta, o Rusijos sovie
tų įsakymus pildo. Lietuviai 
nerinko p. Kapsuko, o jis val
dys Lietuvos žemes. Brooklv- 
no “Laisvė” paaiškina tos ga
lybės šaltinį, būtent sovietų 
kariuomenės pirmyneigą.

Kam Kapsukas artymesnis 
nž Steigiamąjį Lietuvos ^Sei
mą, gal džiaugtis, kam ne, 
tas rūpestingai laukia dau
giau žinių.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje VAIKŲ TEATRAI

Pranešimas

Lietuva ir Bolse- 
vikija.

Darykim Rezo 
iiucijy.

Iš rimto šaltinio 27 Liepos 
■ rašiusio mums gavome šitokią 
* žinią.

“Bolševikai Lietuvoje va
ro smarkią agitaciją. Jie 
tutinto steigti savo sovietus. 
Pasak miuisterio Galvanau- 
skio. bolševizmo akcijai rim
tos dirvos nėra Lietuvoje. 
Liksiąs iŠ bolševizmo vien 
antkvietys, kurio nusikraty
ti nesunku tautiniu kalėji
mu, kur dažniausiai paten
ka musų jaunieji inteligen
tai iš kairiojo sparnu ar
čiau bolševikų.”

Tie žodžiai šiek tiek pai
nus, bet iš jų aiškiai matyti, 
kad Lietuvoje yra bolševikų, 
kad vietomis susidarė net so-

Daug svarbių nuotikių įvyk
sta šiandien ir nežinome kų 
atneš rytojus. Jei mes nesiru- 
pįsime savo reikalais, niekas 
kitas jais nesirupįs ir inųs ne- 
prigulniyboi gali pasidaryti 
daug vargo. Todėl dabar už
eina laikas, kad turime smar
kiai kreiptis prie Amerikos 
Vyriausybės reikalaudami, kad 
ji pripažintų Lietuvos n»*pri- 
gnhnybę.

Čia paduodame rezoliucijos 
projektą, kokį gali priimu 
kiekviena lietuvių kolonija. 
Projekte parašyta, kad rezo
liucija priimama dėl Vilniaus 
atgavimo. Kas aliejoja apie 
tMilševikų atsitraukimą iš Vil
niaus. tas gaii tą sakinį prn 
leisti.

uci kur žmonėms dėl koko, 
nuu priežasčių nėra progos

išrinktas 
Praneš- 

esąs ap- 
kuu. Ja-

victy, k»<l mus pačiy i.iU.UHW»4|.j|4jr) ,ogirildrti. jip g„|j
t i jos dalis jialinkusi prie IkjI- 
ševizmo, bet dažnai iš jo pa
tenka į “tautinį kalėjimą.” 
I)u pastaruoju žodžiu reikia 
suprasti taip, kad bolševikai 
tėvynės meilę vadina kalėji
mu, ir kad gj'vcniinas dažnai 
bolševikų šalininkus išmokina 
mylėti tė\*y iię. Tokiu budu jie, 
liolševikiškai kalbai?, patenka 
į tautinį kalėjimą.

Christian Science Monito
riaus pranešimas, kurį du
kart ininėjame, labai patvir
tina ir faktais apšviečia mus 
informatoriaus žodžius.

Lietuvių Atstovybė, nors vė
lokai pranešė nuims C'b. S. 
Monitoriaus žinias. Ix-l jjati 
uiųs Atstovybė AVasliinglonc 
visai nepasiduoda įspūdžiams 
pareinantiems iš Londono. 
Drįstame spėti, kad bauginan
čios žinios, pareinančios iš 
Londono, perėjo per tenykštę 
Lietuvos Atstovybę. Ji, mato
mai. nubudus. Wnshiiigtoniškė 
J.iutuvos Atstovybė, matomai, 
linksma. Ijondonas mums sa
ko, kad bolševikai Vilniuje 
žiauriai elgiasi su žmonėmis. 
T« ttsuiiigioiiiškė AisiovyiM- ne
sako, kad tai netiesa, tik ji y- 
ra linksma ir kitus rūgina 
linksmintis. Aišku.ka<< dvi 
stambiosios Lietuvių Atstovy
bės gyvenu nevienokiuis jaus
mais. Mes turime žinių, kad 
Paryžiaus Atstovybė yra nusi
minusi taip pat, kaip ir Lon
dono.

6i*štadienije 7 Rugpjūčio iš 
Kopetihageno atėjo į Ciningą 
telegrama, kad Li«‘tuvos Par
lamentas jmtvirtino savo at
stovų padarytą taikos sutartį 
su lM>lš<*vikais, ir kad bolševi
kui pradėjo krausi) ti» iš tą 
Lietuvos vietų, kurias buvo 
užėmę. Mos labai norėtumo .• • •• •* rrniUI »/»•»•<* •• ’ir* IktaJ'Zal - •— - 1 . . X- A A A * A A A ■ , * * t^* , * )
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dėliojo, tuo po Sumos suseki 
ten, kur laiko parapijos susi
rinkimus, perskaityti rezoliu
ciją. jų užgirti ir pasiųsti Pre
zidentui, Valstybės Sekreto
riui, savo Senatoriams ir kon
gresmenams. Tą viską galima 
atlikti į penkioliką minučių be 
mažiausio nuostolio sau 
didele nauda Lietuvai.

Kuo iškilmingesnis bus su
rinkimas tokiai rezoliucijai, 
tuo bus geriau. Neiškilmingu 
galima |uisitenkinli ten, kur iš
kilmingo negalima surengti.

P.E30LIUTI0NS,

(adopted by slidi and such an 
organization, or by Ameriean 
citizens of Lithuanian origii: 
of sucli and slidi a .place)

Tbc (čia reikia įdėti orga- 
nuncijus vardas, arba nors 
paminėti “American-Lithua- 
niuns” pridedant miesto var
dą) at a rnectiiig held at (čia 
reikia paminėti vieta ir dienu) 
to celebratc t be ręsto- 
ration to the Lit įmaniau 
jx*op|e of Vilna, tbeir historic 
capital city, unanimously a- 
dopted llie folloving resolu- 
tions:

WHEBEAS tbe ]>eople of 
Lithuania dodnrcd tbeir inde- 
pondvnce nearly three yoars 
ago and since that time, in 
spite of tbe devastatietis of 
tbc great var ha ve organized 
and oquipped an army, have 
siuvessfuliy vithstood in turu 
tbe aggressions and i n varioms 
of Russian Bolshevists, Ger
ina ns and IMps, have estai) 
lished railroad, jmstal and te- 
legraph Comnianieations, rcha 
bilitati'd agriculture, restored 
and greatly cxpamh-d tbe 
sdmol systein, eleeted by po- 
pular univcrsal sTiffrago (nio- 

a« ju i.'.jo * u u- itiHii oii j>vr ceni oi tiie vo- 
niaus ar p. Kapsukas su fa Iting population partieipating) 
vo sovietais pasitiaukė iš mųs'a C'onstitueut Assembly, and

Dėl naujų derybų su Rusais.

Rugpjūčio 2 dienų iš Kaunu 
tapo pasiųsta “Eltos“ ka- 
blegrama, iš kurios matome, 
jog Uetuvos valdžia yra pa- 
siuntusi Rygon delegaciją iš 
trijų narių: d ro Jurgio šau
lio, kaipo pirmininko, Stei
giamojo Seimo sekrvtoi iaus, 
karininko Natkevičiaus ir I>at- 
vijos atstovo d-ro Zaunio. 
Drauge su delegacija iškeliavę 
yra ir reikalingi ministerijos 
ekspertai. Matomai, jog pir
miau s pasiųstoji delegacija iš 
T. Noraus, advokato Rozen- 
baumo ir pulkininko Kliaus- 
činskio arba pati ataisakė to 
liaus vesti derybas su Rusų so
vietų respublikas atstovais, 
arba buvo pačios valdžios pa
keista kitais asmenimis iš 
kairesniojo sparno. (Dr. šau
lys, nepartijinis, artimas so- 
cijal.-liaudiniukaws, Natkevi
čius soc.-liaud. ir d-ras Zau
nius socijal-demokratas).
Ikišiol nėra patvirtinta, kad 

T. Norus butų išrinktas Liet, 
prezidentu, ir jeigu spėti, kad 
pirmiau pasiųstoji delegacija 
tajx) pakeista, tai vargu ar jis 
šiuo momentu bus 
Lietuvos prezidentu, 
damas, jog T. Norus 
skelbtas prezidentu,
kailis, veikiausia, pabrėžęs yra 
tik partijinį krikščionių-demo
kratų nusistatymą.

.Svarbiausiuoju šios deloga 
vijos uždaviniu yra spręsti a 
pie Vilniaus ir kitų Rusų o- 
kupuotų Lietuvos kraštų. Su
lig jmdarytosios Liepos 12 
dieną su Rusais taikos, rods 
jokio klausimo apie Vilnių ir 
kitus kraštus Imti nebegalėjo. 
Todėl ir Lietuvos vyriausybė 
turėjo svarstyti kiauri mą, ar 
reikia sutikti priimti Rusų pa- 
siųlymų sudaryti bendrą ko
misijų, kad vėl iš naujo svar
styti tą klausimą, v Nutarta 
vienok pasiųsti delegacija iš 
minėtų trijų Rygon. Rusai y- 
ra pareiškę pageidavimą iš
vengti visko, kas galėtų su
ardyti gerus santikius tarp 
Rusų ir Lietuvių, bet, mato
mai, tarp pačių Rusų atsira
do nauja srovė, kuri visai ne
nori skaityti*** su tuomi, ant 
ko dar taip nesenai patys vi
sai buvo sutikę. Įsigalėję Len
kijoj. šie komunistai-iuipcri- 
jaiistui laužo sudarylas sutar
tis, o jiems Į>agellM>n paskubo 
Lietuviai komunistai priešaky
je su V. Kapsuku, kad tą už 
grobtą Lietuvos dalį vėl pri
jungus prieRusijos.Visus tuos 
santikius geriausia nušviečia 
gautoji musų atstovo Londone 
Lietuvos valdžios telegrama, 
tilpusi “The (Iiristinu Selenei* 
Moįritur,” Rugpjūčio 2 dieną’

“Bendra padėtis Vilniuje 
yra didžai apverktina ir kas
kart darosi blogesnė. Kevo- 
liucijinis teisinas smarkiai 
darbuujar. •, ir arrM:mja:r.ųjų 
skaičius kasdien didėja. Daug, 
įžymių asmenį/ buvo suimta.

tarp jų grovas Ryškus ir lei
dėjas laikraščio “Echo Lit- 
>vy”. Viki laikraščiai, išsky
rus tuos, kurie yru 1x»|ševiku 
leidžiami, tapo uždaryti. Visi 
žmonės, kurie tik buvo atsi
kreipę prie Lretuvią kariškos 
valdžios, prašydairi užtarimo, 
buvo lygiu budu areštuojami.

“Miestas yrn išgrobiamas 
po priedanga taip vadinimų 
reki'iz’cijų, prekė.< paimamos 
Imi už mokesnio ir daugiausia 
h<* jokio TaflfeVo išdavimo. 
Bolševikų kariuomenės vadai 
yra paskelbę, kad Vilniuje ir 
jo apskrityje tur būt įvesta 
Tarybų valdžia ir kad iš pra
džios visa prekylm tur būt 
n&cijonalizuota, veik visos 
krautuves tapo uždarytos ir 
užpečetytos. Bolševikai yra su 
savim atsivežę iŠ Rusijos taip 
vadinamus Lietuvi’is-MScvi- 
kus ir draugi* su jnc- brgnni 
zuuja vietos ešvilę valdžią su 
p. Kapsuku pri»*šak« jo, kuri 
reikalauja, kad butų iš naujo 
taikos sutartis Įverži urėta, i- 
dant užimtoji Lietuvos dalis 
butų prijungta prie soveitii 
Rusijos. Šie hilševikai yra ]»a- 
skleidę kraštą Rusų Tary
bos propagandos literatūrą ii 
norėjo iššaukti sukilimą visoje 
Lietuvoje sdvietų Valdžios 
naudoti. Visi pro’cstai Lietu 
vos valdžios 'laivo paliekami 
lx* pasekmė* ir padėtis darėsi 
vis labiau įt<MU|)ta. Bolševikai 
reikalavę ir garvežių ir vaga 
nų, kad galėtų važiuoti j Gar* 
dvną ir grasino sušaudyti 
grovą Tv&ų.”

Tokia tat telegrama.
Kaip žinoma, iš kitų šalti

nių, Lietuvos valdžia yra ne 
tik utsisakiuai duoti trauki
nių, liet dar išsprogdinusi ke
letą tiltų, kad užkirtus bolše
vikams kelią grųstis j Lietuvą. 
Lietuvos kariuomenė jiasiliko 
Vilniuje ir pradėtos Rygoje 
derybos jau yra atnešusius 
Rugpjūčio 5 dieną naują žinią 
jmt Kopenhngl, jog bolševi
kai sutikę jau evakuoti Vilnių 
ir

gražios knygutės — vaikų te
atrai, laimi tinkami mokyklų 
užbaigi raut Abejose telpa imi 
tris vviktdėlius. Pirmoje kny
gutėje telpa: “Pagalvok, ką 
darai”, “Jono Laimė*’ ir 
“Tutakik mano laimė.” Ant
roje knygutėje telpa: “Mtir- 
sirne paskui,” Antanukas naš
laitis” ir “Mėginimas.” Su
rinko ir išleido S. K, 1). ir N.

Abi knygutės turi jmj 32 pu 
slapiu. Kaina kiekvienos 20c. 
Jų išleidčmu nedidelį skait
liu. Užsisakykite tuojau. Rei
kalaukite pasižiūrėjimui, o ti
kri esame, kad iiatiks.

Užsakymus siųskite šiuo 
adresu:

8. P. Kneižis.
244 Broadway,

Boston, 27, Mass.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
W. 67-th str., Chicago,

Kuxl J. J. Jakaitis, vice-pre 
zidentas, 41 Providence str., 
Worccster, Mass.

Kazys česnulis, vice-pres.,
456 Grand str., Brooklyn. N. 
Y.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster avė., Detroit, 
Mich.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 

avė., Bridgeport. Conn.
L. Simutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, N. Y.

p*tyrttn* 
Ugo»«; ra- 
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m: So. IUM«1 ku IhkMU III

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 
Oftma DMmieatjlt 

29 South La Šalie
Kombarto SM
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Dr. L L MAKARAS
I I<-U1,Ii Gydytoja* tr (Unirp, 

ltato Ra WhMna Ato.

naatio*. 
Kriaučyalto 
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▼ktaadoe: — 
po piatv iki

Dta ano t )Bki •

užleisti jj lietuviams.
Liet. Atstovybė Amerikoje, 

J. Vileišis.

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

P ASI8 VERTIMAS.’

Dr.M.T.STRKOL’IS 
IiMnrb OyOrtoJta tr ClUrta*aa 
Perkelta ofta« | Peoplc Tcatr« ' 

1S18 UT. 47 Str. TeL BoaL ISO 
Valandų*: 1 iki t po ploti).

iki I vak. Neda. .JO i)cl XI ryta. 
Re*. MIS W. 48rtf BUrect.

Nuo ryto iki pi et 
ToL McKlnley MS

entoroii into diplomatic rela- 
tions wiUi all the great Euro- 
pean powers and many’ of the 
losser ones; bi* it therefore

RESOLVE1) that theso' 

faets doiuoiistrate aiisolutely 
to tbe world the dc facto in- 
dependence and soveroignty of 
the Lithuanian Ropublir, 
u'hicli ought to lx* recogttiz<*d 
hv all other Guvernmcnts, aini 
Im* it further

BESOLVEI) that bore- 
by respcctfully reųuest llie' 
Governmont of the United' 
Matės to iiumediately rocog 
mzo the mdependence of Lith- 
uanu and be ir furthei

Nedėlioję, 18 Liepos dvi 
mergaitės išėjo maudytis j 
Spirit l^ake, Idaho valstijoje. 
Margarita (’ortiga'niūtė sto
vėdama ant liepto pamatė, 
kad jos draugė skęsta. Nemo
kėdama plaukti Costiganiute 
šoko gelbėtidrfcngę-Tuonitarpu 
pro šalį ėjo kunigas. Išgir
dęs riksmą ir pamatęs mer
gaite*; skęstant jis šoko j van
denį kaip buvo su visais dra
bužiais. Vieną jis išvilko ant 
kranto, kitos nepagayo. Tik 
• ••• OO Ia-
M/* MV •••4SS4SS«y MU*

nas. Tai buvo Bpokaniutč. Ji 
nuskendo gdbedama draugę. 

_____  * _________ i
* r

RESOLVKD that a copy 
of t liesi* Rc>o|iutions Ih* sent 
to Uis Ex<i llėncy tbe l’resi- 
dvnt of tla* tThited Statos, to 
(he HonoralJe Secrotary of 
Statė, to each of the Senators 
of the l’nitod Statės from 
tliis Stale and to the Repre 
sentative in the United Sta 
tos (’ongress from this dis-j 
t riet.

(orcmniyH(4jo»i vardas) 
By

Secrctary n

A. PETRAJIS S. LFAHAN

PRANEŠIMAS

EUROPEAN AMERICAN BURBAU
A. PETKAUS & S. L. FABIAN Vedėjai

Persikėlė j savo naują vietą

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

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

esame gatavai prisirengę jums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigus ir par

duodame laivokortcs j visas svieto dalis. I aip-gi parūpiname pašportus tiems žino- 

nėms kuriems galima gauti, t. y. tiems lietuviams kurie yr/i Amerikos piliečiais, nes
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
WE8TVILLE, ILt.

Rugpjūčio 3 d. lActuvPs 
čių 35 kuopa laikė -mėnesinį 
susirinkimą, kuris buvo gana 
skaitlingas. Svarstyta apie 
busiantį Vyčių sęiroą, Išrink
ta atstovas ir sudaryta pluoš
tas naujų seimai įnešimų. 
Kalbėta taip-gi ir apie reika
lą vyčiams spaustuvės.

Po susirinkimo pažaista ir 
draugiškai išsiskirstyta.

WestviUes vyčiai uoliai dar
buojasi. Nežiūrint šilumos jie 
rėngiasi prie vakaro £u vaidi
nimu anglu kalba, kad tokiu 
budu arčiau supažindinti Vy
čius su svetimtau. Skaitlingas 
vyčių choras padainuos gru
žių dainų, kurias dabar moki
nasi. Reikia pažymėti, ferfil Vy
čio rhnm vrn wn kū
ne n solo gali gruziui dainuo
ti.

Darbnokitės, vyčiui, ii kelkit 
Lietuvių vardą!

Girdintis.

Reiškia, kad buvo geros pa
sekmės. Nes ar tik ne pirmu
tinė Ws Woreestoryje drau
gija, kuri gegužinėje Gok pel
nytų.

Toliaus buvo renkami at
stovai ir duodami įhešhftai 
busiančiam T. F. dMinui. Ift- 
rinkta J. Vaitkus ir landžius.

Apart išrinktų, rasis ir dau- 
Riabs atstovų, kurie važiuos 
savo lėšomis, f

Tautos Fondo susirinkimai 
yra vedami rimtai ir tvarkiai, 
tik gaila, kad mažai narių at
silanko.

i Koresp.

BtDAT.TlnirĄfl PERGALES 

MEDALIŲ.

CICERO, ILL.

Apie šv. Antano parapijos 
Ik-iio nuopelnus liudija trum
poje praeityje atlikti jo dnr- 
l>ai. Jis grojo per pamaldas 
bažnyčioje, viešose iškilmėse, 
k. a. prakalbose, pasitikimuo
se atvažiavusių išLietuvos Sve
čių. Ir visados veltui. Be to be 
nas rengia puikius koncertus, 
pa taniau ja pagrabuosc, vestu
vėse, vakaruose, piknikuose ir 
t. L

Tikslas.

Šv. Antano parapijos beitas, 
veliamas p. L. Kreksčiimo, 
nusistatęs yra pritraukti vi
sų Cicero-ir Chtfagos. jauni
mą prie lavinimosi muzikoje. 
Dcl to nesigaili pašvęst daug 
laiko mokinimui nevisai išsi
lavinusių savo narių veltui. 
Beno nariu gali palikti kiek
vienas jaunikaitis, ar mergai
tė, mylintieji muziką. Todėl 
patartinu jaunimui rašytis į 
taip veiklų beną, nes čia pui
ki proga išsilavinti muzikoje,, 
kur mokinimas veltui. Mokes
tis yru tik už įstojimų.

Mėnesiniai bėro pasirinki
mai ir abelnos repeticijos bū
va kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienj, šv. Ant. parapU 
jos svetainėje.

l^avinimosi vak. būva: pirma
dieniais. antradieniais ir penk
tadieniais. Pamokos būva Vie
šosios mokyklos kaniiiaryj, 
kampas 50th Av. ir 15-os gat
vės, Cicero, III.

Jul. Šliogeris.

WORCESTER, MA88.

Kūgi). 3 dieną buvo Tautos 
Fondo sk. mėnesinis susinu 
kinias. Perskaičius protokolą, 
sekė raportai. Pinu. gerb. 
kun. J. CapliktiK paniški no, kud 
nuo praeitos gegužinės gry
no pelno liko $115.00 dol.

Aplikacijos dėl “pergalės 
Trifdnlin, kurio pradėta da
linti Birželio 21 d., į Karės De
partamentą ateina taip 
greitai, jog iki šiol išduota 
50,936 medalių. Reiškia, 
tiek tik aplikacijų' gautai

Karės Departamentas
vo pasirengęs išdalinti apie 
35.000 tų medalių kasdien. 
Tai imtų kokius šešis mėnesius 
visus išdalinti. Bet praeitame 
•mėnesyje tik 50,000 aplikacijų 
gauta. Tokiu budu hutų šešis 
metus išdalint medalius vi
siems huAUisiems kareiviams.

Visi oficicriai ir kareiviai 
turi kreiptis.į arčiausią sto
vyklą, lagerį, stotį ar rekru- 
tavimo ofisą dcl gavimo blan
kų, reikalaujančių “pergalės” 
medalio. Tą gali atlikti asme
niškai arba pftštu. Jeigu rei
kalausi paštu, tai blankos, su 
nurodymais, bus prisiųstos.

Jeigu gyveni miestelyje, 
kur yra stovykla ar rekruta- 
vimo ofisas, nueik į vieną iž 
tų vietų su aplikacija ir pa- 
liuosavimo poperomis. Ten 
bus nutarta, kokis priguli 
medalis ir kiek uždėt kovos 
kabukių. Jeigu bus kokių a- 
bėjojimų, vyriausybė ištirs.

Pal mosavimo poperos bus 
sugrąžintos ėK-kareiviams ir 
kvatierimeistro skyriaus sto
ties oficieriui I*hilade1phijoje 
bus įsakyta išsiųsti aplikun- 
rui medalį.

Jeigu gyveni miestelyje, 
kur nėra armijos stovyklos, 
turi prisiųsti aplikaciją ir pa- 
1 i uogavimo poperas į arčiau
sią armijos stovyklą.

Kuomet įduodi aplikaciją, 
nėra reikalo tolesnių susineši- 
inų, vientik jeigu greitu laiku 
negauni medalio..

Iki šiam laikui išduota 17,- 
570 medalių vyrams, tarnavu
siems Suv. Valstijose 266—An
glijoje, 9,569—Prancūzijoje. 3 
Italijoje, 33—Rusijoj ir 118— 
Sibcrijoje.

Viršminėti medaliai Ih* ko- 
Vos kabučių. Su viena kovos 
kabate išduota 4,094 modalių, 
su dviem kabutėm — 3,169, su 
penkiomis kabutėmis — 1,997, 
su šešiomis — 149, su septy-

DRAUGAS

Markes

bu-

no
vos 
jog

t

Markių už $2.21arba 1
PRIE SIUNTIMO 56,000 MARKIU

j Lietuvos ir Vokietijos Bankas siuntė vakar

Division Statė Bank

v
JUOZAS M. BALTIS

s

I

T.

TciUrilIetpn

VniMMira*,ir
Pil.-burpli.

♦*

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:

JEjnTiTniiminiiiiimDiTnniniiininiiiiiiihiigflJB 
Uiti! Hinfi

Kadangi kursas markiu mainosi kasdieną, o apgarsinimas vi
sada turi būti paduotas vieną dieną prieš išlaidą laikraščio, tai ne- 

’im paduoti šios dienos kurso, nes nežinome, koks kursas Šan
su bus.

niVICIHM STĮĮTF RlĮĮĮt
2749 W. Division St., arti Cilllomia Ava.

(arti Humboidt Paris). Chicago, III.

Pinigų Siuntinio Skyriaus valand<><: jum 9 vai. ryto iki 5-tai uil. jjo pivt. l’tar- 
ninkyis ir Silhatoniis visą dieną iki S tai vai. vnk. Nedėliomis nuo 10-tos vai. ryto 
!fa 3 čiai vai. po pietų.

=

niiitHiinntmHtunmiinniiiniiiiiiiiimmiiiiiiiitiiirmniiiiiiiiimniiHtiiiminiiiiifiiiiiHiiiiniiiiniiiimiiimiiiiiimiiiniiiniiifi

niomis — 16, su Astuoniomis 
— 3, su devyniomis — 8, su 
dešimts — 1, su keturiolika — 
J. Kovos kabutės išduotos pul
kams, kurie dalyvavo dides
nėse-kovose.

Jeigu oficieris, ar kareivis, 
užmuštas karėj, ar jnu miręs, 
medalis bus pasiųstas artimiau 
šiai giminei, kuri tnri taip
pat prisiųsti aplikaciją.

■ ■ ■ „ ■ —

<< ligninui**, pirmininkas, 
1437 So. Ilth str.

Jurgis Bai.iiti*, viec-pirm., 
1428 So 11-th «tr.

Aug. Jukinalis 1 rašt., 
1626 Neu .IctKcy Avė..• •

Kaz. Smaiilžiinas 2 rnšt.,
1441 So 10 str.

Mikuliui Dru mtia iMininkaa, 
1512 So 11-Ji str.

Kukob glolėjai: Kaz. Lukais
Jon. Jnčiu, Pranciškus Daugirda 
maršalka.

Gerbiamieji I.lrtuvlal. Praneliu, kad 
a* parduodu btinj C1CVKKVKI.’ 

j KltAfTI'VK ir l.ilppnt turiu miiMtinr 
i «1rl Crvrrykų tatai'tno. ritnlttoalu Vlakų 
kartu I* prieinate-*, kad noriu rūšiuo
ti Lietuvon. Mun raliu parduoti ge
tų birai, geroje vietoje, lietuvių ni>gy- 
i.'ntojc. A* darau gerą blznj. nl durnu 
kltalne tnlcate tnlppMt Ir Cln darau 
perą gyvenimą. Kaa norėtų lenpval 

. p.*uil<tarytl antį Kyveniinu lai mobiliu 
kretptla po tuo adresu
143* N. 4* CL CIctTi.. m.

pur.fiKtMm.vi.
Itcikalincas* Vart:'mitiltil.a* d»ru* Ir 
Mnantl* **ve amatu Ir aucabun 

d ra u r teokytojaa 
Alo antmAo:

Kun. J.
4<lN Tatar Mr.
• ♦

^l*n*Ae mirtina *«■****•

»

Kūdikiai
Linksmas

Motinas
Atsakantis maistas ir gera priežiūra turi 
padaryti kudyki stipriu ir kuningu. Jei
gu negali savo kūdikio žindyti, pirmiau 
šia mintis turėtą buti apie

EAGLEBRAND
Per tris gentkartes motinos vartojo jį, 
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs kū
dikiui. Beveik kiekvienas kūdikis žymiai 
ir tuojaus tarpsta kuomet padedamas ant 
EAGLE BRAND.
.AthakuntuniHM, mtugnnuui ir ekonomija paatalu 
EAGLE BIIAND geriausių vartojimui nnt 
Rinki ir muniiiiuom' rvikalnoBc. Pirkit dėžę 
Šiandien ir naudokit jį knip pieną ir cukrų ir 
bukit ncprikluuMjnuriN nuo branguiiio, pieno ir 
Rtokuino cukraus. Jis prideda malonų hkoiij 
kavai, kokni ir Nokoladui.
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu- 
valdomas, pasiuskit šiandien kuponą, rei
kalaudami dykai Kūdikių Knygos ir mai
tinimo instrukcijų jūsų kalboje.

THE BORDEN COMPANY
Nnr York

InMrigta 1H37

lAkirpk Kuponą. PnAvni< k Knypą. l‘a»tų*k J| kiandlc 

Mn-. ........................................ City

Strect ............................................ Stale

Kūdikio Ucrovi-a Knjrga Nurodymu Knyga

i i 
i

‘T/utrU* ii Čigonų” ...........................................................V.
"kaip raiba turakatutė” *>■!<> augAtnmiaiii bal-m 
-*Ptauk4a MUi Ialvett*'* duetai.............................
“Atatairtklnlma* *u tA-yur” trim. mi i -tanui, alte! Ir hori-
UNinl ir <lM>rui iirk |i0eno. įmina I* pu<Ja|th>. linkaęli dule«ni*m 
'ktuM-ertni. Ittuinl ihn* egi. S1.AA. Intai it daugiau Kaip 1 u cgz. —pu 
Sl/Mi.

‘ /Atri.vt-ikiuMha. «n girtu” intinun tAtorul prie pi tanu ................. *Or.
-TNlrMnlnka ’diihva*’ nrMrfcm rbnrui. ......................................................'Sde.
•TM tomT* tam-nUm tdibul addo .........................................   SI.OU.

Imant dideam aknttYtų epumpliorių. duodaal nuodimtia.

Adresuokite Kavier StrumaklK ooa 24*, Brooklyn. N Y

JTleeilCItl*. W 33rd Str.. tnucago. UL Tol. Orotor *|H». Taip
gi au vtookiomi* tnlomiaciJntMta, painia p*a JĮ kreipti* nortntienu 
chefo dilfii>* dgmuoti koiirvrtuoae. Jtur imam* liapg* | kum-ertą.

ROKADELL STATYMO 
BENDROVĖ

Ar turi Lietuvių BokaMlre 
Statyme Bendrovės šen} Y Jei ne
turi tai xkulx“k įgyti nusijiirlcdu- 
mas nors keletą jos Šerų, ne* Be
nui yra ktįžnnm pricinanitm py 10 
dol. viena. Duodam ir ant i&nio- 
kesrio įmokant du dvi. nuo šernu 
užsirašant ir piutku j mėnesį kiek 
guli. Turi dabar tuoj pirkti forų 
jei nori 1 d. Lapkričio dideli nuo
šimti proemta gauti. Darbas L. 
It. B-vėa yra pelnintrus už tni ir 
kitos grvitai kils. 1 Jei to pirk nuu. 
nuvo moterei, merginai, vaikinui, 
broliui, seserei ir t. t. žiūrėk kad 
Jura mtinc ne butu nei vienu be 
prakilnios organizacijos Šeru. Iš
pilk money order savo iiiindo jau
to ir atxiun>ik ofiaan pinigus o 
šeros l>u* tuoj prisiuiiKtoa. Arba 
klnuak atstovų savo niicste'o jie 
TamiKtni plaunu paatškiint. Did- 
milutij Chicago mūra atstovu yra 
p. S. Cekanu uidaw, 4546 Fairfield 
Avė., Chicago, III. Ručine, tVis. 
p. Au Jucius, 961 Alitvaukee St. 
Karini', Wis. Gary, Ind., p. šia- 
pikcviėin. Detroite p, Adomaitis. 
Likusiu atstovų unti-ušun vėliau 
pranešime.

Jei nori kuki anialij mokintis 
ka* riftasi su Stut’ inu, mūriniam, 
nnJevojitnu, plumberiu, elektra ir 
t. t., tuoj rašyk o musu Bendro
vė mielai pagelbės Tamista išmo
kinti ir gyvenimą laimingu pada
ryti. Musu Bendrovė yra vienati
ne Bendrovė Amerike kuri LiMn- 
vius mokiu* amatų, bet valiniui 
darbo' nikai i ugi pinigai, užtai 
norėdami sukelti kapitalą ir at
silieptam į Jus kad palu išgales 
pirktumėt šėra.
Siausdamas pūiigus visuomet už

dėk ši antraši}:

Lietuvių Rokadtlles Bendrove, 
130 Wooster Avė. 

Akron, Ohio.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kaa tiktai lž Cicero norite 

gauti “Draugą” arba paduoti 
į jį a;įgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court

Pas jį galima gauti malda 
knygių ir kitokių Knygą. 

PasinaudokiUt.

. reikalauja

bo, 
t L

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Dėl gi-neralio fabriko 
kaip trucking, šlavimo

dar-
ir

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & 8TEVART

----------------------- ------------------------------------------
HEIKAI.INN3AS l’AKTKEttlK. 

prie krutumų pavelkHlų teatre. Viela 
IMIrbt-v luanla cinu gerai. Kreipki, 
lt* tuojau*

V. MttEVtCIITr. 
SMS Bo. ItnidUM Ntr. Clik-apo. III. 
Antro- lutat-.
VuJnndn* nuo 1® Iki 2 v. dieną

Ir „• n vul vulc.
Pitone: A'ardg. 2180.

KAUKAI JM.AK >1AN ADZ.EItl S IH 
KASlUfUiA

Krutumo pnvrlkufo teatre. Abudu tu
ri būti tulyrę. Tik Šutau u ui i* ir Ke- 
drllomta KtelpkiK-h tuojau*:

V. MULTgint.
334X K. Ual-lrd Hl. <1 n<a«o, III.
Valandos: nuo 10 Iki 2 dirną

" 4 ,. • vai. vakare
Aat untrų h.tiy.

HKfkALTMGl
Naktiniui Ir Sieniniai Janltorittl Ir Ja- 
nitorta. Kre pkllėa | vyrmualąjj Jj- 
ni tortu.
Mk-tiigan Ik-uknerd Ibtiltlliig,

30 Si. Mi-'iil.-an Are.

įtuiUAirvGi 
Ijtllorai |>ria Maiu*<>n Trartnr t'o, 
JnOne-rUIe. U lae. Laiva* au Pusn; ga- 
Itma *411 *U RUporrfidnntU kasdieną 
12 P M. ft 9« Iki |« j dirną; vau- 
hlnlnkai ir visokio tnor-haulkai; m*, 
mulatai; k n r puolenai; muutdrrial;
gori cutt.rini; J Ir gri ndcrtu!; found- 
r.-a KotnpanU* duotla kamonri Ir 
Rurd* Rlcni’la kasdiena I* lVl*cr>t>. 
alų J Mrhl-OJI MiMcaa; tr*iu»t«rUu 
ir mr.iCJrl VS iki IIOS nanrajul.

KiittilM.il <r ’VMgla; Krikai*ujamo 
prie dar.... .^*ce?. ant ult^»: »»l 
Uirneatul K- ir V. Koeykioer. alse; 
auglių tr CC-’fioriri Fvcllmtemlua au
tame | VVaatU* dykai kasdieną.

PI tMOM> AGE\<T, 
AįT Ui. Mntlirim Ntr. 2nd Huor 
Trl-foua. Malu SOTI.

1’AlEfcHAt KAMAIARSO
Itcikidlnpa* kambnr>r r'.iuuii vyru;. 
Bridgrporto. AVcal SI<!< J arlm Bripn- 
ton Parko apylinkėj. (leistina, kud 
vopta >.utu paaunilnanuu numlcjc.

AtMAu ūkite:

AVILI.IAM UAVms,
3120 I'.ituvnlfl A ir.

PAIEAKOJIM-AK
A uglinto 3 

ll< Jo JIHlkotl i 
tavo. Srniltno 
Itų nupituiiiu.
£3 metų.

Alaltauktl j
NTAA'INMiVJ MCKV.

4322 So. Mnr-liflrlii Cblcapo. Ui. 
arba ) Jokim* Auk-luilnJ 
irai Ji-rr<-r«Ni Mr. <Jary. Imu.
Tol. 32*1 tlaCy.

■I. lOMO' Auk-kallll- 
dnrta> ir nerimą kur 
44 m*ti;. i (Hilų C co. 
i’hlcaKojc gyveno apie

P.ARMDt’CH) A

naminiai baldui (furtuahiul) unl ke
turių kauiburlų.

Kreipkite*:

1*10 WhImui<4* A ir. Chltugti. III.

—

0. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, ne.
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog j

BREMEN ir DANZ1G
Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės

45 Broadway, New York City N. Y.

arba j Vietinius Agentus.

III I KiMT tliiil

* PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO

)

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tri CmmI 31 im
Vnlandoa: 10 ryto Iki * vakare 

G>i vultii**
2S1I W. S3n1 Str.

Tri Proapist 8<<C.

tailIKBMHMNaMMMBi
a ■a

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

OOmu 114* No. Morsau M.
Kertė 12-ro Nt.. (Ti*<^<o, UL

SPECIJAUSTAS 
MotarUkų, VyrlMty. taipgi ehro- 

nltty ligų.
OFISO TALAMnOB; !• ryto
Iki S po pietų e-' 4 Iki > valau- 
da vakare.
NedMlomt* auo • Iki I po plot 

Telatouaa Yarda 4*7

Po oi MotmiH*. kad goria*-

Aluonil firatu-Mi il-b-m- lietui inm«. >ok a» |MTk<-llau 
*aiu |-tiiiKų i* |a> tinnii-rio 2334 No. tlakli y Aic. | ilili-m* 
lahjau prieinamą ir |iarnnk«-*m- lU-tą po nttmrriu 211* 
W. 32 Strra-t, kali- illliution Teatro.

pi-rkii Ir lairihiiMhi namu* ir lotu*: i*<>!inn pfrilgu* ant 
nw»*ai)lilų; a|i*aUKoju nuo uc>ik-*; iianhiialu laliakar- 
lr>; *lun<-iu pintini* l.k-tmon: f i* rupliui pa-portu-; pa
ti Irtai ir užliirtinu ii*oklu* <lokuni< ntii*.

Mi ilMiklal. rrikalni* ni<-ltl»lu alMlankyti aut naujo 
ntilraMi:

JONAS I.BAGDZiUNAS 
2116 W. 22 St., tarpe Lcavitt ir Hoyne Avė. 
THelunaa: Canal 213h.

EXTRA! ŪKAS EXTRA?I

Ant pardavimo arba mainymo! na
mini IU - 104—178 Mkrriul dlrltanm* 
teniėn au Karai* liud Inkai*. au gyvu
liai* ar l>* Kyvulpj m vlaat* Javai* 
Dalia r laika* pati u m L Nuo ('titna
go* 130 tnylty MMfbo)gMt rntintt 
Wia 40 lietuviMc* Kelmynų. J ei K u 
nori Imti baKotaa. raliuok nptlurėtl 
Orvno pelno I metu* nuo SSOfiO Iki 
14000 dolierių KoJuą kUt.alą Jį Hlė- 
Mea| valluoalin* ant ūktų. Jeigu ka* 
norėtu iryti porą ūkę. nepruieiMnt. 
♦lo* ąnro* progoa

Ku* norit* plakiau linoti iu*itai>.
Uit* pa* *cną u k lataką.

P. A. M A/.l.T* >
SSI& K. Auburn A»r. Ctu<«g'> W1 
Tri. Tanb 11X4.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BORUSTuniinuiuiiiiiimniiHHiHiuiHuiiuiniHHuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiuHiiiuiiiiuu
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DRAUGAS
B—......................      ■

i CHICAGOJE. i
....................... -................. ..........................................................  

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, dalykų nepažinojimas.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Iš

miesto majoru’ rakiu dviejų 
žmonių.

A. Nausėda.
I

- įfc p*
Antradienis.

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

Trečiadienis Rugpjūčio 11 d. 
šv. Zuzana.

NAUJAS PAVOJUS ŠALIAI.

Fantieriai negauna anglių.

LAB. SĄJUNGOS DAR- 
BUOTĖS.

laip wi- 
ignoran-

Atrodo, kad farmerimns an
glys nebūtų perdaug nukaliu- 
gos. Bet taip nėra, šiandie 
kaip dirbtuvės negali apsieiti 
Im* to svarbaus kuro, taip ne
gali apsieiti ir didžiuliai tai
meriai. valdantieji 
šimtus akrų plotus 
auginami javai.

Iš šiaurvakarinių 
pareina žinių, jog 
fnrmorm imi turi 
daug javų. Bet jų negali kulti. 
Neturi anglių kūrenti kulia
mas mašinas.

Anglių farmeriam> neprista
to geležinkeliai.

Tni vienas vargas.
Kitas vargas tai fas, 

geležinkeliai nesiis|s*jn

]»n kelis 
kuriuose

knd 
nuo 

fermerių paimti javų. Didžiu- 
tnn farnicrių dar nito perniai 
turi daugylię javų. Tuos ja- 
vu< laiko bendruose svirnuo
se lies ge|cžink<diais arba na- 
,naudoje. Geležinkeliai nesus
pėja paimti javu. Sakosi netu
ri vagonu.

Tr .jei ir folesniai su gele
žinkeliai*: taip eisis, tad javai 
nebus iškulti ir grudai nepri
statyti i malūnus. lYisvkineje 
miltų kaina gali dar labjaus 
pakilti arba ateinančią 
žiemų gali pritrukti duonos.

I įdomiai skundui pasaky
mas npie pritrukimą duonos. 
Jnk šalis turtinga grūdais. 
Bet gali but visaip.

Kai kurie pieno išve/.iotojai 
paklausiami, kodėl pabran
gintas pienas, atsuko, kml tarti 
yra kalti geležinkeliai, katrie 
už pieno vežimą ima augštes- 
nes mokestis (nitas).

Pieno išvežiotojai 
kydami yra tikrieji 
tai.

Visųpi nūn, geležinkeliai 
šiandie dar nepakėlė mokesčių 
už vežimą pieno. Antra — ]»a- 
didinta mokestis Ims taip ma
ža. kad pieno kvortai išpuls 
Vos dvi dešimtosios dalys cen
to.

Jei pieno kompanijos, kurios 
l»arsitraukia pieną nuo far- 
nicrių, pakėlė pienui kainą — 
tai pačių kompanijų reikalas. 
Ir jos turi išaiškinti visuo
menei apie lą ni\o pa-ielgi- 
mų.

Deja, visuomenė nei protes
tuoja, nei reikalauja išaiški
nimų.

* - - 1- - - M
SUAREŠTUOTI KETURI 

KOMUNISTAI.

Deb ktivai netikėtai įsimai
šė raudonųjų piknikaii May- 
nuode ir suareštavo keturis 
komunistus.

Suareštuoti yra: Alex tire- 
-elnvisk, George Clinivl. Gali 
riel Sd<*arodiike ir William 
(’orco.

Pinmilinini trys laikinai už
daryti Mavivoodo
nuovadom Gi Coreo, kurs 
davė savo adresą 1134 
(’alifornin nve.. paimtas 
tektivų bitiniu ir jiavestas 
dcralei valdžiai.

4-‘

NELAIMĖ BMDCEP0RTE.

Juozapas Gaklika* — Jan- 
ėauskaa 45 m. Ir Kazimieras 
Bajoriunas 42 nu gyveno .žeme
snius* kambarį ūmu* 917 \\. 
34 St. Ten jie tfminos'l ir val
gį. t. y. patys puvo Seiniinin 
kais. Rasta utabitytas ant ga* 
ainio poviuko 
kuris, matyk 
užgesino ugnį, 
dėjo veikti J 
ir nedėlios 
jau susti 
buvo koroneri 
rinejimas.

lavonai mn 
rių Sl. Mažeiką, 331G Aubnrn 
Avė.

katiliukus, 
užvirė ir 

Guzas pra- 
knmlm rius 

abudu, rusta 
Vakar rytą 
loffman’o ty-

įsi pas grabo-

r of Rep.

našlaičių prieg’.au-

I

Lietuviai, į Vilnių!
- i t , -a

Lietuvos Sostapile Jau Musų! W 
Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalno

Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos SoRtapilčn, ir išreiškimui mvo didžio džiaugsni 
tokiame s\ urbiame momente yra rviigniiiui 

LIETUVIŲ MILŽINIŠKA IŠKILME
Didžintisimne Teatre ('hicagųjc. Ten kur randasi didžiau*) vargonai. Ten kur atributui gar 
siuusi.K operoa Ir koncertai, Ten kur kalba prcrideiitai, tai yra garriauriame (Msaulyj

v AUDITORIUM TEATRE
Ant (tongrcRR tarpe Wabash ir Michigin Are.

Nedėlioję, Rugpiučio-August 15,1920 m.
įmygiai 7 valandą vakaro

% •

PRAUSIMAI.
PRANEŠIMAS BRIDGE 

PORTIS6IAMS.

NORIMA PARSAMDYTI 
KALĖJIMĄ.

AVilmette miestelio kalėjimo 
sienos jau senai matė kalinius. 
Kelintas mėnuo n<**uan*štim
tas nei vienus žmogus, kad 
nors iš kr,r kii’ir koks pakliu
vę*.

Kol nebuvo »vesta svaiguli* 
pndiibieija, aiiestelio kalėji
mas užlaikyti apsimokėjo. Jin 
daugiausia Imvo uždaromi nu 
sigėrusieji. Bet su prohibicijo- 
įvrdiinn atsimainė laikai. Pra
nyko girti žmonės ir šiandie 
kalėjimas riogso sau tuščias.

Miestelio viršininkas galvo
ja kHin nors parsamdyti 
įėjimą. Gal jis tn klausimu 
kelia juokais. Be,t pidieijai 
ra jokis juokas, kuomet ji
turi užsiėmimo. Poliemonai 
gali netekti darbo, jei ilgiau 
prasitęs toksai padėjimas.

Kasgi ėin gali ‘sakyti, kad 
probibicijn nėra iggnningas

ka- 
pa- 
nė- 
nv-

APMUŠTAS IR SURAI 
2YTAS

Augusi Butelier, 2352 Pine 
I*land ava,, susivaldė su savo 
draugais darbininkai.-, šitie 
vargšų taip apmušė ir |«*iliai- 
auraiž*:, kad jis veikiai mirė 
paimtas ligoninėn. (

Devyni intarinmi žmogžu
džiai suareštuoti.

--------------------- r 
__ ___________ I UOJl>X\'»

A. PETRATIS & CO. i 

Mortgagc Bark
RE.M. »TATE—15M I11MT • 

European American Burcau • 
Mun>'lA Piulvti- Parduoda

JiOT MtUI AAS
•03 U. siOi 'it. CTOcnro. UI. i 

T<-ei«l* ■« IU~l<i«nl «il |
>_________________________________— K

A." rKTItlTIS «

Mortgagr Bank

policijos 
pa- 
So. 
de- 
fe-

CHICAGO HEIHGTS AP
RIMO.

Per praėjusias kelias dienas 
miesteliu Chicago llcigbts pa
dangės niaukėsi. Buvo kalba- 
nui. kad ve t nė tuojaus jiakils 
rasinės riaušės. Daugelis juo
dų darbininkų sy šeimynomis 
apleido ini»*s1eli.

Tcriaiis padangė*., nors m* 
visai, jau prasiblaivė ir yra 
vilties, kad trukšmų mylėto
jai a| įsimaišius.

RETAS APSIREIŠKIMAS.

šiandie Chicagoje nėra jo 
kių streikų tarpi* miestinių 
darbininkų. Tai laimi retas 
apsireiškimas ir vertas laimi
nėti. #

* - - -
DĖDĖ SAMAS NEMIRŠTA 

KARĖS “SLAKERIŲ.”

Washington, Rugp. 10. — 
Katės ilvpiirtnineirtaR turi su
rinkęs 173.911 juivnrilžių “sln- 
kerių”, ty. tų visų, katrie !:a‘ 
iė> metu |Mi.šniikti buvo nt<isn- 
kę regLtrimties. nrl»a po už
siregistravimo šaukiami nes
tojo knreivuiiiti ir Ilgšiui slnp- 
to-i prisidengę įvairiomis 

priemonėmis.
Karės departamentas yra 

nusprendęs tas visas pavardes 
piiskelldi viešai ir tuo pačiu 
žygiu juos sugaudyti ir nu
bausti.

Pirmiau to tečiaus tiems vi
siems ‘‘slakcriains," katrie 
įrašyti •‘-lakelių” są rašau, 
bus duota progos patiems nt- 
-iliepti karės departamentai! 
ir pusiaiškinti. Nes kartais 
“ -lakerių” tarpui gali papul
ti ir geri žmonės, ’l’ni gali j. 
vykti jH*r n**g»*rą informaci
ją dėl m*’lp>i/.ilirėjiiiK».

Liepos 2S d. Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje laivo 
l.al». Sąjungos Centro mėnesi
nis susi rinkimas, kuriame da
lyvavo nemažas skaitlius kuo
pų atstovų. Susirinkime ap- 
kallėta daug svarbių reikalų.

Nutarta Gruodžio mėnesyje 
sušaukti 14il>daringoMos Są
jungos seimą, kuriu pakviesti 
visų kntaJikiškų dr-jų atstovus. 
Seimas Ims šaukiamas tam, 
ka<! visiems paaiškėtų didelis 
reikalas našlaičiams prieglau
dos. Seimo rengimo komisijon 
išrinktu: pp. S. Jučo virio, A. 
Bislis ir B. Neįtartoms.

Raportai iš rinkinio aukų 
Lietuvių Imžnvčiose Av. Anta
no dienojo. Paaiškėjo, kad ne 
visose luižiiyėiosc buvo rinkta 
nuko<. Išnešta jiageidavimas, 
kad tose Lietuvių parapijose, 
kur nebuvo rinkliavos, vieti
nė kuopos valdyta pasitartų 
su savo gerb. kun. Klebonu 
ir bile katrame nedėldienyj 
padarytų aukų rlnklinvp Lab. 
Sąjungos naudai.

Pienas
dos, kurį gamina architektas 
p. M. Zaldokas, dar negalavus. 
Kaip tik Ims padirbdintas, ii 
direktorių susirinkimas užgins. 
Ims perstatytas Centro susi
rinkimui. Tada bus padaryta 
klišė (cnt) ir patalpinta laik
raščiuose, kad visi aukotojai, 
rėmėjai matytų, jog tat). JSąj. 
didžiausj savo tikslų — pasta
tymą našlaičiams prieglaudos 
— jart vykina. Be abejonės, 
tada sulauksime didesnės už
uojautos ir paramos iš plačio
sios visuomenės ir, gal, neuž
ilgo bus musų našlaičiai su
rankioti iš svetimtaučių prie 
glaudų ir patalpinti savoje. 
Bet jokis didelis darinis nes
toja Im* pinigų. Taigi ir pri
menu plačiąjai Lietuvių kata
likų visuomenei, kad pradėtą
jį 50,000 dol. fondą kiekvieną 
dieną pildytume. Kol neturė
sim užtektinai pinigų, tol ne
gulėsimo pradėti statyti nuš- 
I. irimus prieglaudos.

i'emisijos raportas iš buvo 
šio pikniko. Iš rajmrto paaiš
kėjo, kad žmonių Lab. Sąjun
gos piknike buvo nedaug, to
dėl ir jm*1iio mažai davė, bū
tent (ėin neaiškiai parašyta, ar 
450, nr 45 dol. — Red.)

Raportas pažymi, kad bile 
parapijos arba kokios vienos 
draugijos piknikan suvažiuoja 
daugiau žmonių, negu į Cen
tro Ii nės organizacijos, kaip 
LalNlaringosios Sąjungos. Be 
to pastelx'*ta, kad Lab. Sąj. 
piknike laluii mažai buvo jau- 
nuomonės, o vien suaugę žmo
nės.

Skaitytas, laiškas nuo kun. 
Jak., kuris buvo prašytas rin
kti aukas lj|b. Sąj. Laiške 
pranešė, knd darlm ajisiėmęs 
turi ant keturių mėnesių. Nu
tarta dar kartą kreiptis su 
prašymu, knd nors p<> ketu
rių mėnesių nentsisakvtų nuo 
to sunkaus darlm.

Agitatorius Jurevičia pra
neši*, kad Rockforde susitvėrė 
Lab. Sąj. 22 kuopa. Sakė bu
vęs su kun. P. Bučio nuvy
kęs ir į Gary, Ind., bet tūlų 
priežasčių dclei prakalbos np- 
jvvko. Žadėjo kreiptis kitą 
sykį.

Rockfordiškė kuopa prisiun- 
jtė Centrui laišką, kuris su di- 
I dėlių džiaugsmu tapo atstovų 
I priimtas.

\ lešoji rinkliava Chicagos 
mieste. Tą įnešimą davė 5 
kuopa. Gnvimui leidimo nuo

BhhIhir abiejų stočių Lietuvai 
Laimė* PaskulaB ,b«*m) pardavinė
toji) ruki rinkimas įvyks svrvdoj. 
Rugpjūčio 11, R Vhlimdų vak. Šv. 
Jurgio pnrapijoa avvtninčj- j ku- 
rj būtinai turi prib’Ui viri paėmę 
knygute* užrasinėjimui L. L. P. 
bonų. Reikė* pasitarti kildink to
lesnio veįkimo, k»<l greičiau galė
tumėm užlmigti niūris paskirtą 
kuolą ir kaip prisirengti prjr nu
tikimo Lietuvos Misijos. kuri at
važiuos. j <’hieugą lluirpj.ičio 15 d.

Bendra stočių valdyba.

IS TOWN OF LAKE

TniitiM Fondo .Ti skyr. laikys 
mėnrainį susiruikinuĮ nntrndtenyj. 
Ruapj- 1° d-, 8 vaknn*. Visi na
riai ir narės šhdimriii kviečiami 
ntsilnnkyti. Valdyba.

IS BRIGHT0N PARKO—L. R. K. lsil»dtririKOH Sąjungos 
R-ta kuopa Inikya mėnesinį susi
rinkimą antradienyje. 
10 d., 7 >30 vnbmjja v. 
pijus svetainėj, Flurfi 
44-t<* g-vėa.

Rugpjūčio 
.akare. pnra- 
’iclil Avc. ir 

K
Visi nariai ir draugijų atstotai 

yra kviečiami atrilankyti į minė
tų susirinkimą, nes yra svarstymui 
daug svarbių dalyki).

Kviečia Valdyba.
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PB00U1US
Ant šioR ncpapnutOR iškilmė* yra užpraąytaa pirmas Lietuvos PreridcniaR Ant. Smetoiu
Ant šios triukšnūngm iškilmė* upocijaliai atvažiuoja Lietuvos Misijim Nariai, gerb. Joną 

VileiNis. M n jom n Povilaa ZadcikiR ir kiti ką tik atvykę $ Lietuvo* kalbėtojai au naujausiu 
niis žiniomis ii musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus parnargintaa puikia, jausmingu ir išvejančia maaikališku programi 
ir grojimu milžiniikų sujudinančiu ir širdį uždegančių vargonų ir orkestrai.

Viena dalis programo bus tai didelis surpraisas-ašaros. dŽinngamas ir cnturiamnaR. Ti' 
cj-: tr . (U- p’rmn ir paskutini syki wivh rvrrnlmi* mstevi toVi rrrini-tsl vm pirmutinė i
pušku line prugu-ludci luprnltiuk jos jeigu esi Ukru iiciuviu-sunuini ir duktermn Lietuviu.

Bus tnipgi rodomi lietuviški krutamieji paveikslai kurio paliks širdyje kiekvieno lietu 
vio amžiną įHpudį — nes yra mijuilinanti, graudinanti ir džiaugsmą priduodanti. Plunkan 
gabiausio raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akimi 
tą nepaprastą reginį.

Chieagus Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, bet ši iškilmė pralenks vi 
sas-gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akys regis tą ko pirma niekai 
neregėjo; iiurvn išgirs tą ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą to pirma niekad neja 
tė.

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvy* pilnai supras ką lai reiškia būti tikru Iii 
tuviu. Jeigu musų didvyriai. Gedirninns. Vytautas. Algirdas, Keistutis ir kiti, regėtų tą mi! 
kinišką minią lietuvių tėvynainių susirinkusią Auditorium Teatre, Rugpjūčio 15-tą. tai jm 
sakytų “(t tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukteria.’’ Bet brolau ir sesute, nėra tokio 
plunksnos kurį galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakare-toje džiaugsmingoje iškilnu 
je, gerinus pribuk, pnregėk ir pnklausvk. nes kitos tokios progos jau nebus.

Jeigu dienoje iškilnus lytų, žaibuotų ir griautų, nenusimink, nemanyk kad tai pasėli 
nūs blogo om, tni bus išrei&imu jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lietu 
vių dievaičio Perkūno knd Vilnius Lietuvos Sostnpilė. jau lietuvių rankose ir ant Gcdcmin 
kalno jau plevėsuoja Lietuvos frispnlvė Vėliava. Todėl nežiiirint koks butų oras keliauk j Vi! 
nių į Auditorium didžiausios lietuvių nianifrataeijiM.

Lietiniai (’hiragos ir npielinkių miestelių vwi traukite j Vilnių, j Auditoriam Teatrą 
ten visi vienu ladsu sušukshnr: “Valio. Vilnius Lietavos Sostapilė, su Gcdcmino Kainu ir vt 
iiiiisi).” l^ui glvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.” Musų suvienyti to vakaro balsai sojų 
diiiM pasaulį — visi žinos knd lietuviai gj vuojn.

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Avc., C’ottage Gn 
ve Avc., South Side Elevalor, Metrojuditan Eicvator, Štate St., Van Buren, Barrisot 
Blue Islnnd Avc.. Archer Avc.. Barine Avc., ir daugel kitų.

{ŽANGA — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepaprastos lietuvių iški 
mes, įžanga yra laimi prieinama, knd tik padengus lėšas. Jeigu liktų koks luinas tai bus pi 
nuknulas Lietuvos Raudonu jam Knžini.

Pirmos Lubos. Lsžos ir Pirnins Balkonas kartu su Wnr Tas po $1.00. Antras ir Tn 
rias balkonas |»o 55e. su Wnr Tnx.

Tiki etų* pirkti ii kaliui galima m-Laučiosc vicėMi*: Bridgeporto: Justino Kulio Aptieki 
jc. .1250 So. Halsted St!. Toarn of Lake: Anlann Kareivą. 45!<7 So. Wood St., Joną Viskonti 
4C»35 So. Wimm1 St.. Brighlon Park. J. Mickcliunas. 4410 Su. Richmond St., P. S tąsi u) i*. 443 
So. Fairficld Avc.. West Side. A. S. Kaulaki, 2259 W. 22 St„ Jx»ą Bugdžiuną. 2116 W. 2 
Si., lfl-toK ir Union, Povylą Pilkį. N..(’. Kru-konis, 1810 So. Peoria SL, 729 W. 18 Rt., Nori 
Side, Ludvikas Lapinskas, 1G-39 N. Paulina St„ Roseland ir Kciuington. Baltu* Biur. 11441 .V 
chignn Avc., So. (’hieago. Joną Trijonj. 8756 So. llouston Avc., Auditorium Teatre Tikii-t 
ofise ir nuo Komiteto narių.

širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai, Chicagos Lietuvių Taryba,
Lietuvos Ijaiuvės Paskolos C'hicagos ir Apielinkiu Apskrity
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MIKALOJUS ZAURA
mirė Rugp.' 9-tą dieną 
1920 m. 7:30 vaL ryte. Pa
ėjo iš Kauno gnb., Ukso 
kaimo, Penevėžk parap. 
Turėjo 56 metus amžiaus.

Paliko nuliudusią mote 
rį Pauliną ir penkis sūnūs 
ir dvi dukteris. Seniau
sias 20 metų, o jauniau 
sias 6 metų. Laidotuvės 
bus Rugp. 12 d. iš šv. An
tano parap bažnyčios j 
šv. Kasimiero kapines.

Lavonas randasi po nu
manu 1417 S 48th Str. 
Court, Cicero, III.

Visi giminės ir palįsta 
mi kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Pasilikę nu
liūdime moteris Paulina, 
sūnus Kazimieras, Julius. 
Juozapas, Jonas, Zigmon- 
tas, dukterys Ona ir Mal
vina.

Prigulėjo prie dr. šv. 
Roko, šv. Antano ir Apaš

I Dr. P. P. ZALLYS

S »• • •* •• •

I lietuvis Mcaueuu
lOSOl So. Mk-Mgaa, Avraae

VAI^MDOSi • M • L

Klausyk Jaunikaiti

Kokį Biznį Kada Nors 
Ar Ne?

*
Žinai, kad tai padaryti reikalingi pinigai. Ar pradėjai taupinti?

Jei Ne - Dabar Pradek - Neatidėk
Ateik j šj senę tvirtų Statė Banką ir gauk taupimo knygelę. 
Tūkstančiai Lietuvių taupina pinigus šiame Banke, daugelis jų 

Chicagoje.
Paklausk kurio nors iš jų, delko jie mėgsta mus Banką.
Ir kiekvienas pasakys dėlto, kad kalbame lietuviškai ir kad jus gauna 

savo pinigus ant kiekvieno pareikalavimo.
Dėlto, kad šis Bankas yra po V alstybės priežiūra, kas reiškia gerą užtil 

rinimą.

J Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas

negyvai

Peoples Stock Yards Statė Banį
Bankas Ant Kampo

47-tos Gat. ir Ashland Avė 
Chicago
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