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Suvienytu Valstijų Politika 
Lloyd George Tikisi Taikos 
Bolševikai Tuo Tarpu Apsiau

čia Varšavą 
Lenkai Savomis Spėkomis Turi 

Grumties už Gyvavimą 

WILS0NAS STOVI U2 NE 
PALIEČIAMYBE RUSIJOS. 

Del to nenori pripažinti Pa 
baltijos respublikų. 

IŠ MUŠIU LAUKO. 
. | . ai llr 

BOLŠEVIKAI ARTI VAR
ŠUVOS. 

LLOYD GEORGE TIKISI 
TAIKOS. 

Pranešė parlamentui apie kon 
ferencijos pasekmes. 

Londonas, Rugp. 11. An
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George vakar parvyko 
iš kon ferei K* i, j os, kokią turėjo 
su Prancūzijos ministeriu pir-
mininku. Parvykęs jis nuėjo 
parlamentan ir pranešė, jog 
turis vilties, kad iwksianti 
taika Trenku su bolševikais. 
Todėl nereiksią Anglijai pa
kilti karau su Rusija. 

Parlamento galerijose bnvo 
pilna žmonių. Susirinko jie 
paklausyti pranešimo, ar An
glija taikingai atsineš į Ru
siją ar pakels karą. 

Buvo ir Krassin su Kamenevu. 

Susirinkusiems labai pa 
lengvėjo, kuomet ministeris 
pirmininkas neprisiminė apie 
karą. 

Galerijose tarpe susirinku
siu buvo ir bolševiku atstovai 

4. C 

Kamenev ir Krassin. I r jie 
buvo atėję pasiklausyti prane
šimo iš pastarosios konferenci
jos. 

Nepriklausomieji liberalai 
parlamento atstovai, kuriu 
yra apie 30, išvakaro buvo at
laike susirinkimą. Padarė pro-
testą prieš norėjimą ]iakelti 
karą Rusijai arba blokuoti tą 
šalį. 

Palauks Minsko konferencijos. 

Lloyd George parlamente 
pranešė, jog Anglija Rusijos 
klausime sutinkanti su Pran
cūzija. I r abidvi bendrai vei
kianti Lenkijos reikale. , 

J i s pasakė, jog konferenci
joje nutarta nesiųsti kariuo
menės Lenkijon, bet Lenkus 
remti moraliai, teehnikaliai ir 
su karo medžiaga. 

Prisiėjus reikalui nutarta 
blokuoti Rusiją. Bet su blo
kada bus palaukta Lenkų-bol-
ševikų konferencijos Minske. 

AKelnai imant, <lau^ ko ti-
kinyjsi \p Minsko konferenci
jos. I r todėl nutarta laukti tos 
konferencijos pasekmių. 

Amerika stovi pašaly j . 

Talkininkų konferencijoje, 
sakė Lloyd George, nebuvo 

kalbėtasi klausime, ar Ameri
ka turi padėti talkininkams 
gelbėti Lenkiją. Sakė, jog a-
pie viską buvo tariamasi be 
dalyvavimo Amerikos. 

Bet neoficijaliai išreikšta 
noras, kad Amerika iš savo 
pusės visgi duotų kokios pa-
gelbos Lenkams, kad neduoti 
pragaišti jų nepriklausomybei. 

Kas nutarta. 
Talkininkų konferencijoje 

mieste Hythe štai kas nutar
t a : 

1. Talkininkai stovi už ne
priklausomą etnografinę Len
kija. 

2. Bolševikams ir Lenkams 
paduota sugestija kuovei-
kiaus pertraukti mūšius. 

3. Patarta Lenkams nepri
pažinti jokių sąlygų, katros 
turėtų pakenkti Lenkijos ne

priklausomybei. 
4. Jei Lenkija priims bol

ševikų sąlygas, kadi r ne pa-
Igal talkininkų noro, talkinin-
I kai i tuos reikalus nesimaišvs 

-

| taip ilgai, kol nebus paliesta 
I pati Lenkijos nepriklausomy
bė. 

i 
Nepavykus konferencijai. 

Bet jei kartais Lenftų sii 
i bolševikais Minske konferen-
Ivija nepavyktų, tuomet talki
ninkai prieš bolševikine Ru-

; siją imtųsi tokių priemonių: 
1. Lenkus remtų kovoje už 

gyvenimą. x 

2. Nesiųstų kariuomenės, 
bet duotų pagelbą teclmikalę 
ir materijalę. 

3. Rusiją suspaustų ekono
miniu žvilgsniu. 

4# Paremtų gen. Wrangėlį 
ir kitus bolševikų priešinin
kus pačioje Rusijoje. 

Ministeris pirmininkas bai
gė savo žodžius, atsikreipda
mas į Rusus bolševikus: 

" J e i norite taikos, štai ją 
galite turėti dabar. Bet jei 
jųs kėsinatės prieš Europos 
laisvę, mes su jumis susidur
sime ir kovosime ligi pat ga
lo. 

Washington, Rugp. 11. — 
Suv. Valstijų vyriausybė pas
kelbė savo politiką, ty.-pozici
ją atsinešime į bolševikų-Len-
kų karą ir j jačią Rusiją. 

Valstybes sekretorius Col-
by, prezidento \Vilsono var
du, indavė notą vietos Italijos 
ambasadoriui baronui Avez-
zanan. 

Trumpai imant, notoje štai 
kas pasakyta: 

Suv. Valstijos pasižada 
Lenkus paremti jų kovoje už 
nepriklausomybę visomiV ga
limomis priemonėmis. 

Suv. Valstijos nepriklauso-
bolševikinės valdžios Rusijo
je, liet podraug stovi už lie
pai iečiaipybę ir neskaldymą 
pačios Rusijos. Del to nesu 
tinka pripažinti nepriklauso
mybės Lietuvai ir kitoms nau
joms Pabaltijos valstybėms, 
kurios yra Rusijos dalys. 

Suv. Valsitijos nepriklauso
mybę pripažįsta tiktai Lenki
jai, Suomijai ir išdalies Armė
nijai. 

Amerikon vvriausvbė tikisi, 
kad bolševikija Rusijoje ne
ilgai gyvuos. Rusai pasirinks 
kitokią valdžios formą ir A-
merika su ta Rusijos valdžia 
atnaujins santikius. 

Tai Nauja Suv. Valstijų po
litika atsinešime į Rusiją. Ji 
visai priešinga kituomęt pre
zidento paskelbtiems taikos 
principams — 14-kai posmų. 

KAS TALKININKŲ NU 
TARTA. 

7 J 

PATVIRTINTA TAIKOS 
SUTARTIS SU TURKIJA. 

BOLŠEVIKŲ LAIVYNAS IŠ 
PLAUKĖ JURĖSNA. 

mA <* 

Berlynas, Rugp. 12. — Gau
ta žinių, kad bolševikų Balti
jos karės laivynas išplaukė 
jurėsna. Čia spėjama, kad jis 
pasuksiąs ant Danzigo. 

Paryžius, Rugp. 11. — Va
kar šalimais Paryžiaus Turki
jos ir talkininkų atstovai sa
vo parašais patvirtino taikos 
sutartį, padarytą talkininkų 
su Turkija. 

Tad teorijoje karas su Tur
kija pasibaigė. Bet praktiko
je kas kita. Nes Turkai naei-
jonalistai veda smarkų karą 
prieš Graikus ir talkininkus. 

Bus atsiliepiama į Lietuvą. 
s 

Paryžius, Rugp. 11. — Pran
cūzijos užrubežinių reikalų 
ofisas paskelbė, kas talkinin
kų nutarta buvusioje Hytbe 
konferencijoje. 

I r štai kas: 
1. Nepraktinga ir ne bu 

tinai reikalinga siųsti Lenki
jon kariuomenę. „ 

2. yakaruose Lenkijos ru-
bežius apdraudžia talkininkai. 

3# Talkininkai duos pagel
bą Lenkams siųzdami oficie-
rus ir visokią karo medžiagą. 

4. Blokados Rusijos klausi-
mas atidėtas tolesniai. 

Blokada butų vykinama tik 
tuomet, kuonąet Lenkams ne
pavyktų susitaikinti su bol
ševikais Minsko konferencijo-

Bus atsiliepiama į Lietuvą. 

Jei talkininkams prisieitų 
blokuoti Rusiją, sakoma pran
cūzų užrubežinių reikalų ofi
se, tuomet butų atsiliepta už
daryti savo rubežius į Lietu
vą, Latviją, Suomiją, Kauka
zo respublikas, neutrales ša
lis ir į pačią Vokietiją. 

Tuomet Rusija butų užblo
kuota ne tik vandenimis, bet 
ir sausžemais. 

BERLYNAS, Rugp. 1 1 . — 
Sulig gautų žinių, skaitl'rigos 
bolševikų spėkos koncentruo
jamos atakuoji 'Radzyminą, 
kur yra jia^kutinės stip
resnės tvirtumos šalimais Var-
šavos. 

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT TEHERANO 

Blaškoma Anglijos karuo 
* menė. 

NEPAPRASTI BUDENN-
Y'O RAITARIJOS ŽYGIAI, 

BOLŠEVIKŲ OFICIERAI 
LABAI ATVIRUS. 

Vietoje armotų vartojami kan
čiai prieš Lenkus. 

— 

BOLŠEVIKAI APSUPA 
V^RSAVĄ. 

WYSZKOW, Lenkija, Rugp. 
11. — Ties ĮHtuo miesteliu bol
ševikai |>ersimetė per upę Bug. 

Jie apsiaučia (apsupa) Var
šavą šaliniais Rozan ir Pultus-
ko. 

Svarbiausias bolševikų žy
gis paimti Radzyminą, kur 
yra kelios stiprios Lenkų tvir
tumos. 

Patarta, kad aplink Varša
vą fortifikacijos yra blogam 
padėjime. Jos taip stovi, kaip 
jas kituomęt apgriovę Vokie
čia i . 

i s 

LENKAI ^NEGINS VAI 
ftA VOS. . 
—— — — 

PARYŽIUS, Rugp. 11. -
Gauta žinių, kad bolševikai 
nuo Varšavos vos už kelio
likos mylių. Lenkai nuspren
dę neginti savo sostinės, kad 
ją apsaugoti nuo liombarda-
vimo ir apgriovimo. 

Paryžius, Rugp. 12. — čia 
gauta žinią, kad Rusų bolše
vikų karuome'hė su Persais 
revoliueijonieriais bendrai 
briaujasi ant Persijos sostinės 
Teherano. Paėmė jie Rasviną, 
išblaškydami Anglų kareivių 
būrį. 

SUIMTAS TĖVAS IR 
' SUNŪS. 

Abudu kaltinami žmogžudys
tėje. 

• 

Columbus, 0., Rugp. 12.— 
Čia suimtas Krank Bianco, I-
talas, ir jo 12 metų Junus Paul. 
Abudu pristatomi į WillianLs 
pavietą, Illinois valstijoje. 

Abudu intariami žmogžu
dystėje West Erankforte, Iii. 

Sulig liudijimų, Bianco, nu-
žudę< du vaikinu, del ko 
West Frankforte ir buvo pa
kilusios riaušės prieš Italus. 

MAŽAI DIRBA DARBI 
KINKAI. — 

MftGINA PERKIRSTI KI
TĄ -GELEŽINKELĮ. 

— 

BERLYNAS, Rugp. 11. — 
Vieną geležinkelį tarpe Var
šavos ir Danzigo bolševikai 
perkirto. Bet Lenkai ėmė nau-
doties kitu geležinkeliu, ei
nančiu kitu Vislos šonu. Da
bar bolševikai briaujasi ant 
Visjos su tikslu perkirsti ir 
aną paskutinį geležinkelį. 

Baltimore, Md.,^Rugp. 12.— 
Sumažėjo.čia rubsiuvių dar
bai. Apie £000 darbininkų 
dirba tik po tris dienas savai
tėje. Ir apie 10,000 daroininkų 
neturės darbo per kokias še-
šias savaites. 

New Yorke rubsiuviams ar
šiau. Iš 70,000 darbininkų pu
sė neturi darbo. 

PLĖŠIKAS NESURAN
DAMAS. 

Policija ligšiol nesuranda 
ino|luko plėšiko, kurs aną die
ną buvo x užpuolęs traukinį 

^Engleyoode. Užpuoliko pa
šautas valgomojo vagono per-
dėtinis mirė. 

• 

Rusai Bolševikai Apleidžia 
Lietuvos Teritorijas 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi Rugpjūčio 9 
dieną ' ' El tos ' ' kabiegramą, 
išsiųstą Rugpjūčio 8 dieną iš 
Kauno: 

"Pabaigtos derybos su Ru-
sais del Vilniaus ir kitų oku 
puotų Lietuvos dalių. Evakua
cija bus trimis etapais. Tuo 
jaus Lietuvos civilinė Valdžia 
Vilniuje. Iki Rugsėjo 1-mos 
dienos bolševikai pasitrauks 
naujon demarkacijos linijon 
nuo Naroč ežero pietuosna eis 
toliau apie 70 kilometrų ry-
tuosna nuo Vilniaus, paskui 
pietuosna (nuo) Vilniaus-Gar-
dino geležinkelio. Lyda exclu 
siv. " E l t a " . (Kablegramos už
baiga sudarkyta ir originale 
šiaip skamba: nuo Nąrocz ez 
pietuosna eibe toliau ca 70 

kn. rytuosna nuo Vilniaus pas
kui pietuosna Vilniaus Gardi 
no gelezkely stop. Lyda ex-
clusiv. Elta) . 

Rugpjūčio 9 dieną p. Balu
čio gauta yra tokia kablegra 
ma, išsiųsta Rugpjūčio 9 dieną 
iš Kauno: 

Vakarykštis* susitarimas: 
Bolševikų okupuotoji Lietuva 
evakuojama sekančiai: plotas 
šiaurėn linijos Neris iki Ną
rocz trimis dienomis. Plotas 
Vilniaus iki linijos Narocz-Gu-
dogaje Soleczniki-Poriecze ne-
vėliaus Rugsėjo pirmos dienos. 
Likusis plotas praėjus strate
giniam reikalui. Vilmiaus fstai-
gas pradeda perdavinėti mums 
poryt. BalUtiz. August 9,1920. 

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

ARKIVYSKUPAS MAN 
NIX LONDONE. 

Londonas, Rugp. 11. — Au
stralijos Arkivyskupas Mannix 
yra Londone. Turbūt, jis vei
kiai iškeliaus Ryman. 

Su Raudonosios Armijos *Rai-
tarija arti Osowieco, Rugp. 10. 
(Rašo angį. laikr. koresp). 

— Rusai kalbasi su vaikų pa
sitikėjimu. J ie nesistengia nuo 
pašalinių žmonių slėpti karės 
žygių taip, kaip daroma kito
se šalyse, ypač Prancūzijoje. 
Didžiai indomus daiktas, kuo
met jie be jokio dvejojimo pa
sako apie savo raitarijos skai
tlių ir kur ir kokiose vietose, 
yra bolševikų kariuomenės. 

Karės metu toks daiktas -y-
v. •* 

ra nepaprastas. I r todėl rei
kia daug stebėties jų atviru
mu. .-

Turi 80,000 raitelių. 

Kiek teko patirti iš pasikal
bėjimų, karės lauke prieš Len
kus bolševikai turi apie 80,-
000 raitelių. Iš jų tik maža da
lis yra kazokų. Kiti visi rai
teliai yra gyventojai iš Vol
gos apskričių ir Kaukazo. 

' Kas link Kinų, tai tų nete
ko čia niekur matvti. Aš no-
rėčiau užginti visokias tuščias 
paskalas apie Kinus kareivius 
raudonojoj armijoj. Nes tik
rųjų Kinų visai nėra. Yra tik 
"TičSingų" arba Siberijos 
mongolų. Tie žmonės atkak
lus karininkai. 

Mongolai raiteliai dažniau
sia veikia naktimis. I r jie pa
daro daug baimės Lenkams, 
kaip kitiiomet karo pradžioje 
yra padarę vokiečiams. 

Bet tuometinė caro vyriau
sybė nepažinojo tų mongolų 
naudingumo ir svarbos. Ki
taip butų turėjusi stiprios ka 
ruoinenės. 

Jų naudingumą patyrė gen. 
Budenny. Todėl juos šiandie! per penkias dvitas maršuo-

frotite. Paskui jis buvo auto
rizuotas pulties prieš Lenkus 
iš šiaurinio šono. Ir jpm kam
panija sekasi. 

J is suvarė Lenkus į Augus
tavo miškus ir į Narevo upės 
pelkes. J is pats asmeniniai sa
vo raitelius vedė ant Lomžos 
ir Osowieco tvirtovės. 

Prieš Lenkus pirmiausia pa
sirodė maži raitelių buriaL 
Paskui sekė skaitlingesnės 
sargybos. Paskui gi pulkai ir 
divizijos. Lenkai ko neapmirė 
iš baimės ir pasileido bėgti. 

Terorizmo strategija. 

Budenny'o raitarija retai 
kur sutinka Lenkų pasiprieši
nimą. Tokiose pelkėtose vie
tose ir paupiais, rodos, Lenkai 
turėtų Rusus dažniau pasvei
kinti su Užslėptais kulkasvai-
džiais, kadir šautuvais. Bet 
Lenkai to nedaro. Jie bė^a. 
Nes moraliai pakirsti. Netekę 
jokios drąsos. 

Lankai labai bijo pelkių. 
Rusai Lenkus nugali jo. Nes 
jie nebijo pelkių. J ie draus-
miugį^.dnisų.'L '-'**- yriwm»r-> 
biausia kare. 

Rusai raiteliai nepavartoja 
prieš^Lenk'us artilerijos. Nes 
toji ' nereikalinga. Be to 
per pelkes negalima kil-
»oti artilerijos be didelių 
sunkenybių. 

Lenkai bijosi kančiaus. 

I r štai be to svarbaus kare 
pabūklo Lenkai nugalėti. 
Visam plote nuo Gardino ligi 
Lomžos įvyko keli susirėmi
mai. 

Dvyliktos ras tai Įjos divizi
jos oficieras man sakįė, jog 

ir pavartoja saviesiems tiks
lams. 

% Kaip pakilo Budenny. 

Bolševikų raitarijos vadas, 
gen. Budenny, pasaulinio ka
ro metu buvo paprastas ser
žantas caro armijoje Kauka
ze. Mažas, smulkus, apie 30 
metų amžiaus. Raudonojoje 
armijoje jis visiems žinomas 
ir pažįstamas. 

Pakilus revoliucijai pir
miausia Budenny vadovavo 
raitelių eskadronui. Paskui 
pakilo į pulkininkus. Gi kuo
met jis prisidėjo prie sutruš-
kinimo Kolčako Siberijoje, pa
aukštintas generolu. 

Šiandie jis, kaipo genero
las, vadovauja 40,000 raitelių. 
J is šiandie ne tiktai išleidinė-
ja įsakymus kariuomenei iš 
savo stovyklos, bet dažnai įsi
maišo kareivių tarpa n. Kaip 
kam jis nežinomas. Kareiviai 
kareivių klausia', kas per vie
nas tasai oficieras su sidab-

i rine žvaigžde prie krutinės. 
Jo žygiai. 

Budenny nešioja sidabrinę 
žvaigždę, kaipo augščiausią 
bolševikų atžymėjimą. Pir
miausia jam buvo pavesta Pąmeuzijos už 1 dol. 13 fr. 
Lenkus truškihti pietiniam Italijos už 1 dol. '19 1. 75 

jant ant Osowieco neužmuštas 
nei vienas Rusų kareivis. Kad 
tuo tarpu Rusai visas laikas 
buvo nuolatiniam susidūrime 
su Lenkais.^ 

Paklausiau oiiciero, ar jie 
visai nevartoja armotų prieš 
Lenkus. 

"Mes vartojame tik rusiš
kus Uančius, kuriuos turi kie
kvienas kareivis," atsakė ji
sai. " I r daugelis Lenkų ne
pamiršta kančių skonio." 

J is pasakojo, kad jei kat
ras Lenkas paragavo rusiško 
kančiaus, toks ir kitiem* pa
pasakoja ir ligi mirsiant ne
pamiršta to skonio. Ve ko 
Lenkai bijosi. 

Su kančiais Rusai Lenkus 
suginė į Narevo pelkes ir pas
kui išėjo ant lygumų, vedan
čių riesiog Varšavon. 

, PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 10 buvo tokia Bulifc Mer 
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.63Į4 
Lietuvos 100 auksinų 2.18 
Lenkijos 100 markių .45 
Vokietijos 100 markių 2.18 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, fiugį). 12 1920 
* 

L U m J V l Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdien* išskyrus nedėldicniud. 

PRENUMERATOS KAINA: 
GHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų ...._. . . J L S . . . a . . . . 4.00 

8 W . V A I J S T . 
Metams f 6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo 'dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperka n t krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba (dedant pinigus i 
registruotą, laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, EI. 

I 
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• 

i 

P. Colby ir Lietuva. 
Trečiadienio ryte patyrėme 

Suvienytų Valstijų Valstybės 
sekretoriaus p. Bainbridge 
Colby notta rašytų 10 Rugpjū
čio šių metų ir įteiktų Italijos 
ambasadoriui baronui Camillo 
Romano Avezzanan. Tas raš
tas paliečia i)aeius svarbiau
sius ir pačius brangiausius 
Lietuvos ateities dalykus. 
Lenkai tuomi raštu turi 
džiaugtis, o Lietuviai mažių-
mažiausiai liūdėti. 

P-nas B. Oslby Italams pa
sako, kad Suvienytos Valsti-
jos pavartos visas savo prie
mones (employment oi' all a-
vailable means), kokias tik 
turi, kad politiška Lenkijos 
nepriguimybė ir jos žemės 
nebūtų sumažintos (for the 
maintainance oi* Poland's po-
litieal independence and terri-
torial integrity). Tokiais pa-
žadėjimais p. B. Colby visus 
Lenkų balsus busiančiuose 
prezidento rinkiniuose vilioja 
dabar Amerikoje viešpatau
jančiai demokratų partijai. 

Jis moka patikti ir Ru
sams, pirmiausiai, pasigirda
mas, kaip nuo Kovo mėnesio 
1917 metų Suvienytos Valsti
jos meilingai pritarė Rusijos 
revoliucijai, kaip pirmutinė 
Amerika tų revoliucijų pripa
žino,, kaip arti susibičiuliavo 
su Rusija karės metu, kaip 
suprato, jo# Rusų žmonės jau 
pailsę bekariaudami. 

Labiausiai turi patikti Ru
sams tuomi, kad pripažįsta, 
jog po Rusijos valdžia turi 
pasilikti vi^os carų pavergtos 
tautos, išskiriant Suomija, Len 
kija ir dalį Armėnijos. Tų 
svarbiųjų ir mus mijidžio j an
čių dokumento vietų paduoda 

kurių apsisprendimo ti^sę p. 
Wilsonas taip iškalbingai ir 
taip nesenai garsino siųsdamas 
jų jaunuomenę į Europa lieti 
kraują. Mes tikėjome Suvie
nytų Valstijų prezidentui, kad 
ta jaunuomenė eina aukoti sa
vo gyvybę už visų tautų lais
vę, o 10 Rugpjūčio 1920 metų 
patyrėme, kad tų aukų reikė
jo, idant Rusija toliau galėtų 
spausti tas tautas, kurias jos 
carai pavergė. 

Suvienytų Valstijų politikos 
vedėjas rašo, kad jos savo 
draugiškumų Rusijai parodė 
nepripažindamos Baltjurio res 
publikų, kaipo atskirų nuo 
Rusijos neprigulmingų vieš
patijų. Šitų notos dalį laik
raščiai paduoda ne ištisai, o 
tik savo žodžiais sutrumpin
dami, kad politikams . leng
viau butų užsiginti jų baisaus 
turįnio. 

Viena mums paguoda, kad, 
turbūt, pono Colby rašinys 
nėra tarptautinių santikių ak
tas, o tiktai partijinės kovos 
gudrybė. J i mynioja Lietu
vius, Latvius ir Estus dėlto, 
kad tos mažos tautos mažai 
balsų gali paduoti už demo
kratų kandidatų į preziden
tus. J i glosto Lenkus ir Ru
sus, nes tie daugiau turi bal
sų. J i plačiai postringauja 
prieš bolševikus, kad patrau
kus1 galingas kapitalistų jie-
gas. Bolševikai, žinoma, su
pyks užtatai, bet valdančiajai 
partijai tas piktumas nekenk
smingas, nes bolševikai retas 
tėra pilietis, turintis teisę 
balsuoti. 

Neteisingai mus užgauna to
kia partijų kovos gudrybė, 
bet podraugiai ji mums duoda 
suprasti, kad Amerika nėra 
taip bloga, kaip ponas Colby 
jų rodo. Mes, svetur gimusie
ji, labiau branginame šios ša
lies garbę, negu jos Valsty
bės sekretorius. Mes taip-gi 
turime savo partijų kovų, bet 
savo ginklų purvus nešluosta-
me Amerikos autoritetu. 
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Seimams Besiartinant. 
Viso pasaulio katalikų vei

kimo pamatų sudaro pati Baž
nyčia su kunigija. Pirmieji ka
talikų Bažnyčios mokslo ir 
doros dėsniai yra skelbiami 
bažnyčiose: ar tai per pamok
slus ir išpažintį, a r tai moki
nant katekizmą. 

Pradėdama katalikų Bažny
čios mokslų skiepyti mažiems 
dar vaikams ir juos dorai au
klėti, kad jiems davus pama
tų ateinančiam jų gyvenimui, 
Paaugę vaikai ir baigę pra
dines mokyklas skiriasi savo 
visam gyvenimui kelia. Kas 
turi lėšų, eina dar augštesnį 
mokslų, o kiti renkasi rank 

kad tų valstijų kunigija pa : 

deda tė?ams gerai išauklėti 
vaiku*' netik pradinėse moky-
klost. bot kote^ij:.*;* (gimna
zijos?) ir unįv$rsif<uose. Tam 
tikslui yra jaunuomenės-moks-
ieiviiį draugijos su žimtais 
tuksiančiu, uarįų. T')s draugi
jos turi sau tiksH pažinti gi
liaus katalikų mokslų ir reng
tis prie katalikų visuomeni
nio veikimo. Patys moksleiviai 
negali nusistatyti katalikų pa
saulėžvalgoje be žmogaus gi
liai pažįstančio katalikų Baž
nyčios mokslų, kaif) kad yra 
kunigas. 'Tai jie turi savo va
dovų, kurie nustato jų visų 

pemioprofes i iųd i i^ tuvėsdar - iy 6 ^ 1 1 1 ^ daro* paskaitas va 

Teisėjas apie Rusiją. 
Iš Rusijos parkeliavo Chi-

cagos municipalis teisėjas Fi-
sher. J i s tenai važinėjo žydų 
pašelpos reikalais. 

Teisėjas Fisher tvirtina, jog 
bolševikizmas Rusijoje taip 
prigijęs, kad jis tenai pasilik 
siųs labai ilgiems laikams. 
Teisėjas nesistebėtų, jei bol
ševikų valdžia ant visuomet 
jsigyvuotų Rusijoje. 

Tam tikslui yra svarbių 
priežasčių. Kuone visų Rusų 
tautų sudaro valstiečiai. Vals
tiečių didžiuma prielanki bol-
ševikizmui. Bolševikai valstie-

"To suniniarize the position of 
this government, I would say, 
therefore, i n response to your ex-
cellency's inųuiry, that it \vould 
regard with satisfaetion a declara-
tion by the allied and asaoeiatcd 
powcrs that the territorįai integ-

-rity and true boundries of Russia 
shall be respocted. 

"These boundaries should pro-
perly include the whole of the 
former Ruasian empire, with the 
exception of Finland proper, 
ethnic Poland, and sueh territory 
as niay by agreement from a pa r t 
of the Armenian siate. 

"The aapirations of these įfa-
tious for independence are legiti-
raate. Each \vas forcibly annexed 
and their liberation from oppres-
sive alien rule involves no aggres-
sions against Russia's territorial 
righta, and has received the sanc-
tion of the public opinion of all 
free peoples." 

• 

Rodos negalima buvo skau
džiau paliesti laisvę tų tautų, 

cianus davė didesnius plotus 
m taip-gi ir angliškai, kaip ji *?**• , V i 8 < , k i a , koiitr-revoliu-
apgareinta Amerikoje. c i J a « » h PW>«ikuiti bolševikų 

valdžių. Tuomet ir patys val
stiečiai .nukentėtų. Nes jie ne
tektų žemės. 

Tad, anot teisėjo, valstie
čiai yra priešingi kontr-revo-
liucijai ir stovi už bolševikų 
valdžių. 

Teisėjo nuomone, Suv. Val
stijos turėtų pripažinti' bolše
vikinę Rusijų, atnaujinti san-
tikius ir pradėti prekyLyj, kaip 
yra buvę senosios Rusų val
džios laikais. 

Indomi ta bolševikinė Rusi
ja. Vieni jų peikia, kiti negali 
atsigerėti. Teisėjas Fisher sa
kosi jis Maskvoje naktimis 
vienų-vienas vaikščiojęs ir nie
kas jo neužkabinėjęs. I r vi
suomet jis su savimi turėjęs 
ne mažai pinigų. Taip saugu 
Maskvoje, taip visoje bolševi
kinėje Rusijoje. 

Gal bolševikinėj Rusijoj ir 
nėra taip bloga, kaip dažnai 
tvirtina bolševikų priešininkai. 

bų. Čia paaugusiam jaunikai
čiui ar mergaitei yra būtinai 
reikalingas naujo jo ar jos gy
venimo tako nustatymas ir 
apšvietimas. Naujas dirbtu
vės arba augštesnės mo
kyklos gyvenimas, nauji drau
gai, draugės, įvairių tautų ir 
tikėjimų bendreiviai, papro
čiai, būdas i r tt. tampo į visas 
puses jaunuolio nenusistovė
jusią, sielą, būdų, tautystę ii 
tikybines pažvalgas. 

Neužtenka pamokslų klau
syti bažnyčiose arba katekiz
mų išmokti iš atminties flar 
vaiku esant, bet reikia /visų 
savo amžį šviestis ir pažinti 
giliaus Katalikų Bažnyčios 
mokslų, josios pagrindinius dė
snius ir tvarkyti savo gyveni
mų taip, kad jis nei trupučiu
ko neatsitrauktų nuo mūsų iš
pažįstamo mokslo. Ar tai mes 
Dutume mokslininkai, ar pap
rasti darbininkai, visuomet 
mes paliekame katalikais. 

Jaunikaitis ar jaunuolė pa
tekusi į augštesnę, ar paskiaus 
į augštaja mokyklų, jeigu ne
turės tikro pažinimo savo iš
pažįstamo katalikų mokslo, 
tai nematys, kur ji ar jis yra 
vedami įvairių knygų skaity
mu ir klausomu' mokslu. 
Patys vadinsis dar katalikais, 
o jų dvasia jau nebus, kata
likiška. Kaip kad mūsų da
bartinė lietuviška inteligenti
ja bebūdama Rusų mokyklose 
visai neteko to, kų jiems pir
mos jaunystės dienose buvo 
įkvėpę jų tėveliai. 

Darbininkas pradeda užsi
dirbti sau duonos kųsnį vos 
dar keliolikos metų. amžiaus. 
Patsai sau stato daugybę įvai
rių klausimų, ar tai dei tur
tų nelygaus padalinimo, $ ne
lygaus darbo apmokėjimo, ar
ba dėlei savo asmens aprū
pinimo -būdų nelaimei atsiti
kus, senatvei prisiartinu* ir 
t. t. Neturint tikros šviesos 
apaštalų, sekama paskui bį 
kokios pažvalgos skelbėjų ir 
taip esant dar katalikų nebe
sielgiama sulig kataliku mok
slo dėsniais. Jaunuolis ar 
jaunuolė, išėjusi iš tėvuči'ų na
mų tyromis širdimis, nekaltais 
vaikeliais grįžta iš dirbtuvių 
visai netekę tikėjimo ir doros. 
Nes pirmųjų gyveninio dienų 
kvot inį 'nepajiegė jie išlaiky
ti ir. suklupo. 

Visų katalikiškų šalių 
kunigai ir šiaip ka
talikai pasauliniai veikėjai 
sutvėrė visokių darbo ryšiu 
draugijas tikrai.- kataukų 
moksb'' dėsniais, kai> čia pa
čiame žmogaus kasdieniniame 
gyvenime nušviest;! kataliko 
veid}. Ar tai paimsime Švei
carija, ar Belgijų, ar galutinai 
Lr Prancūziją, tai matome, 

Bet ' te isėjas Fisher gal turi 
priežasties pagerbti bolševikų 
valdžią. Nes tenai ' jo tautie
čiams Žydams neblogiausia 
einasi. 

žinėdami per kuopas, tveria 
ir žadina nykstančias arba 
sukrypusias draugijas, l o 
kius vadovus-kunigus jie turi 
arba kiekvienoje dijecezijoje 
po vienų, du, arba jį užlaiko 
pati centraiė (Jraugija. Gerai 
pralavintus universiteto stu
dentus, kaip kad yra Prancū
zijoje, siunčiama pas pabrikų 
darbininkus, kad jauni veikė 
jai arčiaus susipažintų su pa
čių darbininkų gyvenimu, jų 
reikalais ir aiškintų įvairius 
darbininkų klausimus daryda
mi paskaitas arba pasikalbėji
mus. Kad kartu su sau paves
tu jaunų fabriko darbininkų 
būreliu praleistų šventadie
nius, lankytų muzėjuj, knygy
nus ir kitokias įdomias vietas. 

Netik moksleivių jaunuome 
uei yra skiriami veiklus va
dai, bet ir darbininkams. I r 
čia beveik visuomet yra ku 
nigas, nes jam yra lengviaus 
išaiškinti visus darbininkų gy
venimo sukeltus klausimus 
katalikų mokslo dėsniais. To
kie darbininkų vadai kunigai 
važinėja iš vietos į vietą tver 
darni darbininkų įvairias drau 
gijas, sukrypusias stiprinda
mi, žadindami prie vienodo ir 
tampraus veikimo. {vairių 
darbo rusių darbininkus su-
burdami į profesines drau
gijas, o jąsias su v i e n a i adam i 
ir suriedami į Federacųų, Fe
deracijas suvesdami į Conte~ 
deracijas. Tokiu būdu vis-as 
katalikų darbininkų veikimas 
nusistatė sau tikrų pagrindų 
ir bendrų stiprų veikimų. Vie
tiniai parapijų kunigai sulig 
savo laiko nuolikio padeda 
tverti i r vesti visokias darbi-
ainkų ir jaunuomenės draugi
jas. Labai paga r sė j a Belgi
jos socijologos domininkonas 
kunigas Rutenas tankiai daro 
paskaitas Prancūzijos darbi
ninkams, labiausiai Paryžiu
je ir kituose didesniuose mies
tuose. Toksai tvarkus katali
kų jaunuomenės ir darbininkų 
veikimas parodė savo stipry
bę. 1918 metuose Šveicarijos 
socijalistų paskelbtas genera-
lis revoliucinis betikslis strei
kas netik kad jokio pasiseki
mo neturėjo katalikiškuose kan 
tonuose, bet dar protestoniški 
kantonai: Bernas ir Ciurichas 
liko- sutvarkyti. Šiais 1920 
metais Prancūzijos socija
listų darbininkų Vyriausioji 
Darbo Taryba paskelbė gene-
ralį streikų pirmų gegužės be 
naudos darbininkams, kad 
valdžių sugriovus, tėvynėje 
betvarkę įvedus. Tada stojo 
visokio susisiekime darban ka
talikų jaunuomenė ir darbi
ninkai. Socijalistų prirengta 
revoliucija nepavyko, Prancū
zija laimingai išplaukė iš rim
to pavojaus. 

Amerikos Lietuvių jaunuo
menė yra susispietusi į "Vy-j 
čių' ' kuopas ir į darbininkų 
draugijas. Apart to/ dar yra 
grynai Moksleivių Idraugijos. 
bendras Federacijos seimas 

FAKTAI PATYS U SAVE KALBA, 
Lietuvių katalikų įdėjimai priedai nuoiaUjs prikaišioja Lietu 

viams katalikams, buk įi£ nieko tautos ir tėvynės labui nesidar-
buoja. Žemįau paduodame skaitlinėmis, kiek Lietuviai tkatalikai, ku
rie prijautė Tautos Fondo darbuotei, jį rėmė savo gausiomis auko
mis. Taipgi skaitlinga parodo, kiek tomis aukomis tapo sušelpta 
karės nukentėjusių Lietuvių, Lai mūsų kritikai skaitlinėmis paredo 
savo darbus, kur jų aukos liko sunaudotos šelpimo reikalams. Mes 
dirbame vieš% visuomenės dai-bų ir su tuo nesislepiame. Pasirodykit 
ir jus, ponai, T. F. kritikai ? štai ką T. F. yra sunaudojęs šelpimo rei
kalams : 

16-1-15 Lietuvių Draugijai nukentėjusiems nuo karo šelpti 
i • . Vilniuje 2,000.oo 

29-4-15 tai pačiai draugijai 3,000.oo 
8-2-15 tai pačia} draugijai 10,000.oo 

12-28-15 Lietuvių Šelpimo Komitetui Prūsuose, per Dr. Gai
galaitį „l,000.oo 

4-3-16 Draugijai "Lituania", Šveicarijoje, belaisviams šel-
pti l,00Q.oo 

5-14-16 Lietuvių Dr-jai nukentėjusiems nuo karo šelpti, 
Vilniuje 2,000.oo 

7-12-16 Ijietuvių IJr-jai nukentėjusiems nuo karo šelpti, Vii- ' 
niuje 8,957.34 

10-23-1-6 Dr-jai "LiUuuiia," Šveicarijoj, belaisviams šelpti ..2,000.oe 
10-23-16 Ksaverui Vanagėliui, Varšavojc, sušelpti 150.oo 

I 11-10-16 Šelpimo reikalams per kun. Dzimidavyčių, Šveica-
rijoj .5 ,000.00 

10-27-16 Centraliam Lietuvių Dienos Komitetui ( prisirengimui 
prie didesnės rinkliavos 1 d. Lapkr., 1916 m) l,000.oo 

11-lO-le' per Stoekhobno Lictuvių-Svedu Komitetų Kaunan, 2,000.oo 
Vilniun, 8,000.oo 10,000.oo 

4-30-17 American Relief Fund for war widows and orphąns of 
Lithuania, SOO.oo 

8-1-17 Lietuvou per Lietuvių Pildomąjį Komit., Šveicar., 5,655.91 
6-2lrl7 Lietuvon per Lietuvių Pildomąjį Komit. Šveicar. 10,000.oo 
8-11-17* Del karo nukentėjusiai moksleivijai, per kun. Vili-

mavičių Šveicaruose 3,500.oo 
10-9-17 Del karo nukentėjusiai moksleivijai Petrogradan, per . 

stud. Grudį 505.87 
10-15-37 Lietuvon per Liet. PUdo,maJį Komitetą Šveicaruose 10,475.85 
2-15-18 per Liet.. Komitetų "Lituania" Šveicaruose, 6>000.oo 
7-20-18 Šelpimo reikalams,per kun. Dobužį Šveicaruose, ..15,000.oo 

10-30-19 Pašelpa moksleiviams Šveicaruose, l,000.oo 
1919-20 Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų sekcija, pasiuntė Lleta-

von, 20,883.33 
3-24-20 Moterų Sąjungai Kaune »5,000.oo 

Buk kirpėju. Ki
rpėjai rUur rei
kalaujami. Ge
riausia* amatas, 
mes išmokiname J 
} keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nanUes. Vietos atdaros. Specijalls 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTEK SCBOOL 
190 N. State Str. 

| Kampas Lake str. ant 4ty lubų. 

K 

= 
S. D. LACHAWICZ 
L I E T I * VYS G R A B O R I L S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busit* ufgonėd.nti. 
2314 W. 23 PL C h u a g o , Hl.j 
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DR. S. BLEZ1S. 
LIETI VIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 
5 ^ 

J.F.WAU£HES 
ATTORNEY AT LAW 

LJKTl VIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

450t S. Ashland Ave. Cbicmfo, DAf 
Plione Yards 1053 

/ 
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Dr. M. Stupnicki 
8107 So. Morgui Street 

Guoaoo, pjsaiois 
Telefonas Yax4s N N 

• • l andos : — 8 Iki 11 Ii rr*»: 
f po pietų Iki f ve*. MeAdlio-
mis nuo f iki 8 Tai. Tskare 

• * " • • > 

Viso labo $124,638.47 

Apart to, L. R. K. R. sekcija drapanomis pasiuntė LietuvoiT fJŽ 
apie milijone dolierių vertės. 

Kieldgi mūsų ponai kritikai yra sušelpę ir kų? 

diniiiių prie didesnio veiklu
mo, pataiso klaidas ir gerina 
tolesnį bendrų veikimų. Karės 
laiku Amerikos Lietuvių ka
talikų veikimas buvo hevfik 
visai nukreiptas į Lietuvos ne-
prijdausomybės iškovojimų. 
Dabar jau yra Lietuvos val
džia ir tos valdžios Minija Ą-
merfkoje. Tai-gi datyar nepri-
seina Amerikos Lietuviams 
katalikams tiesioginiai rūpin
tis Lietuvos likimu, bet stip
rinti ir tverti pačių katalikų 
moksleivių ir darbininkų e-
.sančias Amerikoje draugijas,' 
užmegsti artimiausius ir stip
rius ryšius * su tokiomis pat 
jaunuomenės ir darbininkų 
draugijomis Lietuvoje, kad 
galima butų bendromis spėko
mis tverti Lietuvos visuome
ninį, tautinį ir po i i tiki ii į gy
venimų. Negalima KU uors tver 
ti nesuburus Visas pajėgas 
bendram tikslui pasiekti. Tie 
tūkstančiai ir dešimtys tūks
tančių priaugančios Ameriko
je lietuvių katalikų jaunuo
menės, tai uola ir *viltis atei
ties. Tas turi rūpėti visiems 
Amerikos Lietuvių katalikų 
veikėjams. Jeigu mes negalė
jome pasiekti augštesnio mok
slo be didelio vargo, jeigu 
mes Lietuviai darbininkai ken-
tėmė vargų ir skurdą, pramin
dami sau geresnės ateities ke
lių, tai mūsų ateinančios kar
tos turi būti mūsų pačių ap
rūpintos čia, Amerikoje, ar Į 
tejtąi, Lietuvoje. Taigi visOs 
Amerikos Lietuvjgį; j^uuMOioe-^ 
nės: moksleivių ir; ja,u darbi-

Tautos Fondo Sekretoriatas. 
222 S. 9-th Str. Brooklyn, N. Y. 

ninku susibūrusių į draugijas 
turi būti sustiprintas ir sus
paustus bendras veikimas ka
talikų »okslo pagrįstais dės
niais %u pasirinktais vadais, 
kurie vien tik užsiimtų viso
kiais jaunuomenės draugijinio 
gyvenimo reikalais, kaip kad 
yra kituose katalikiškuose 
kraštuose. Be tikro ir prity
rusio vado negali armija gy
vuoti. Tas pats i r su visokio
mis darbininkų draugijomis, 
.su pačių katalikų darbininkų 
nusistatymo veikimai. Be ben
dro darbo, be savo vado ne
galės darbininkų draugijos 
pasekmingai veikti ir plėto-
ties. J ų sudėti pinigai ar tai 
savyšelpai, ar taupymui ne^ 
gali' pasiekti tokio tikslo, ko
kį jos pasiektų visos bendrai 
veikdamos su prityrusiu ir 
giliai pažįstančiu katalikų mo
kslų vadu. Amerikos Lietuvių 
katalikų kunigų seimas Pitts-
burglie nusistatė sau kelių, 
pasirinko vadus. Tų patį pri
valėtų padaryti Amerikos Lie
tuvių jaunuomenės ir darbi
ninkų busimieji seimai. Visų 
Amerikos lietuvių katalikų 
bendras Federacijos seimas 
turėtų būti vainikas visam 
Lietuvių katalikų veikimui 
Amerikoje ir Lietnvoje, kad 
kokie nors mūsų katalikų prie
šai neskaldytų mūsų pajėgas 
ir nežarstytų mūsų sudėtus 
pinigus. 

Kun. A. Vilimas. 
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Lietuvos Misijos A d m a s : 
257 W€st 71 *tr., ff«w York, 

r DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po m m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir v j -

\tų figų. 

J Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

. 
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ff a 
PRANEŠIMAS 
. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvi.- Gydytojas ir Chirurpas ] 
Perkelia ofise, j People Teatrą, 

j 1616 V . 47 Str. Tel. Boul. 190 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

| 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 yv. 43rd Street. 

Nuo ryto iki pjet. 
Tol. JtfcKlntey 26S 

DR. S. NAKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR OHRURGAji 
Ofioa* lr Osrenlmo vieta 

SS61 So. Halsted Str. 
Ant Virėaus UnivcrsiU State BankĮ 
Valandos n u o 10 iki 12 ryta: nuo 
S iki 4 po Pietų;: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki I. 

C«L DroTsr 744ft 

Dr.C.ZVezelu 
LLKTCV1S DENTISTAS 

Valandos: puo » ryto Iki t »ak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLAND AVENL K 
arti 47-tos Gatrės 

• T . ^ f • • • « • 

r T F f. J u p t į i f Or. L L MAKARAS 
Lietuvis Gjdytolas ir ~ l t t n W g 

T*k*mm ginu— M4 kr 
Pkicm*QJ: 4*16 So. SToo4 B4». 

Ilk K*šw*rf rakaka asw « t » Iki l i t M 
i 

V. W. MflUUSUS m 
ADVOKATAS j 
ofisą* Oidimtaftarl: g 

29 South La Salle Street | 
T*L Osptral 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• v « « 

PORT WASHINGTONO 
L I E T U V I Ų DOMEI 

Sužinoję, jog tame mieste* 
l}'Je gyvena geras skaitlius 
Lietuvių, o nėra L. L. P. sto
ties, todėl, Kacino stotis, įga
liojome tris gabius vyrus, ku
rie atvažiuos į jus Bugp. 14 
d. Susirinkimas įvyks parapi
jinėje svetainėje. 

Būdami Lietuviais, bukite 
tikrais Lietuvos piliečiais. į-
sigykite L. L. P. bonų, kas tik 
kiek galite. Ne mes to reika
laujame, bet jūsų ir mūsų tė
vai, motinos, broliai, seserys 
ir giminės baisaus karo su
varginti. Jie kreipiasi į mus 
per platų vandenyną, kaipo 
prie savo vaikų, brolių ir se
serų ir prašo mūsų paramos. 
Ne aukų jie prašo, bet pasko
los. Ar-gi busime ant tiek mes 
atšalę, Kad neišgirsime 
jų prašymo. Ar-gi busime ant 
tiek mes ištautėję, kad galėsi
me užmiršti mūsų brangią ša 
lėle, kuri mus užliūliavo ir iš 
leido į platu, pasaulį laimės 
ieškoti. Bet dainelė: "Su-
gryžk" mums aiškiai sako 
šiais žodžiais: "Sugryžk, su-
gryžk, sūnau,-svetimoje šaly
je laimės tu nerasi". Ištikrų-
jų be savo šalies, be savo kal
bos, be savo papročių mes nie
kur laimės negalime rasti. 
Lietuva tai yra mūsų brangi 
šalelė, kuri priims mus, duos 
ramybę, jei tik mes del jos 
dirbsime, del jos kovosime. 

Vyrai, darban greičiaus, ko
von karsčiaus. Pajudi nkiiu 
žemę!% 

Pirkime L. L. P. bonus. 
Tadas Varanią, agitatorius, 

L. L. Paskolos Kacino 
JStoties. 

Važiuodami nepamirškite pa
imti ir kviečių, t. y. pinigų 
tėvynės ir niusų brolių didvy
rių sušelpimui, kurie gy-
na Lietuvos nepriklausomybę. 
Ikininkai, neturime snausti. 
Darbu ir aukomis remkime 
Lietuvos reikalus. 

Mes, ūkininkai, ir-gi turim 
teisę reikalauti, kad Suv. 
Vai. pripažintų mūsų tėvynės 
pilna, nepriklausomybę. Mes 
esame šios šalies piliečiai ii 
turime teisę to pripažinimo 
reikalauti. 

Vienas iš rengėjų. 

DRAUGAS 
TOBULIAUSIA MAŠI 

NERIJA 

CICERO. ILL. 

Draugija Lietuvos Mylėtojų, 
susivėlusi Oruodzio 3 d., 11)05 
m.? gerai gyvuoja. Daug su
šelpė sergančių narių ir ap
rūpino mirusius. Šiandie drau
gija turi 250 narių. Jų tarpe 
yra 23 garbės nariai, kuriems 
tapo suteikta dovana — žiedas 
pikniko dienoje, Chernausko 
darže, 25 d. Liepos. Dovanas 
gavo sekantieji nariai: P. Ka-
valiauskis, J . Sruoginis, P . 
Bupšis, J. Daukšas, F. •Htat 
kus, J . Mažintas K. Zelevičia, 
J. Jocius, J . Vilkelis, J . Pet
raitis, J Simonaitis, A. Jaras, 
J. Šukis^ K. Ališauskas, J . Va
laitis, F. Barčius, M. Ditkus, 
P. Slančauskas, P. Nakrošas, 
L. Valentinavičių, S. Feiza. 
Piknikas pavyko, 

l'ž visų valdybų, 
Nut. rast. J. Karpus. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

AKRON, OHIO. 

Rugpjūčio (i d., 11)20 m., čia 
kalbėjo gerb. kun. A. Vilimas. 
Kalba jo publikai labai pati
ko. Po prakalbų susitvėrė 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
skyrius. Valdybon inėjo: pirm. 
A. Paleckis, sekr. 8. Valentas, 
iželiu, p-nia J ieva Skurvidie-
nė. 

Kugp. 8 d. gerb. svečias, 
kun. Vilimas, laikė šv. mišias 
ir pasakė puikų pamokslą, 
taippat pirma, kart giedojo 
choras vadovaujant p. J . Šeš
tokui. 

Tų dienų buvo vyčių pikni
kas. Daug svečių atvažiavo iš 
Cleveland ir kitų miestų. Bu
vo mažas, bet labai turinin
gas programėiis. Vietinis kle
bonas perstatė kalbėti Fire-, 
stone roberių dirbtuvės už-
yeizdų p. Chupin, kurs kalbė
jo angliškai, ragindamas Lie
tuvius tapti šios šalies pilie
čiais. Antru kalbėtojum buvo 
svečias kun. Vilimas, kurio 
kalba visiems labai patiko. To
kių kalbėtojų, kaip kun. Vili
mas, mažai tesiranda. 

Ant galo pašokta, pažaista 
lietuviški žaidimai, tuo ir 
užsibaigė programa. 

Maudis. 

Laivyno Departamentas. 
Departamentas nutarė padi
dint Suv. Valstijų jūreiviškas' 
pajiegas Europos vandeny
se. Pulkai bus pasiųsti ir į 
Turkijos vandenis. Tas daro
mas del pavojingų aplinkybių 
apie Juodąsias jūres ir apsau
gos amerikiečių gyvasties. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius. Praneša, jog šeši tonai 
amerikoniškų siūlų, siųsti 
į Vengrija^ pasiekė Budapeš
tu. Siūlai bus išdalinti 15,-
000 Vengrų sostinės moterims, 
kurios pasižadėjo biedniems 
niegst drapanas. 

Imigraciją. Iš New Yorko 
praneša, jog^ Liepos 21) d. 
Suv. Valstijų viršininkai pra
dėjo deportuoti visus indtisus 
(Indostano piliečius), kurie 
neįstatymiškai gyvena Suv. 
Valstijose. Oficieriai atgabeno 
į Kilis lsland dvidešimts-sep-
tynis indusus iš vakarų 
Pennsylvanijos. El l i s ' lsland 
urėdininkal apskaitė, jog Suv. 
Valstijose randasi apie du 
tūkstančių indusų ir kitų gy
ventojų iš neįleidžiamų šalių. 
J ie inėjo į Suv. Valstijas be 
imigracijos biuro leidimo. 

Beabejonės yra žmogau* kunąs. 
Kiekviena dalia, kiekvienas orga
nas turi savo darbą, bet jis reika
lauja ir kitų paramos, sandarbi-
ninkavimo. Smegenys yra svar
biausia dalis žmogaus-mašinos, 
bet atimk pilvą, o sykiu ir maiti
nimą, tai smegenų veikimas grei
tai sustos. Tobulai veikiantis pil
vas yra stebėtina pagalba smege
nų veikimo. Tegu tik maistas ne
bus tinkamai suvirškinamas ir da
lelės liksis žarnose, jos pradeda 
puti ir gamina nuodingus produk
tus, o tie gadina švelnesnius kūno 
organus ir trukdo jų veikimą. Ka
da taip atsitinka, tai jus negalite 
net aiškiai mąstyti, jaučiate svai
gimą nepatogumą ir reikalingumą 
palengvinimo, Imk SLA VI SU 
( R O W N BITTER WINK T0-
NIO reguleriai prieš valgj ir visi 
negerumai bus kaip ranka atimti. 
Jus virškinimas pasitaisys, išsiva
lymas bus geras, jus smegenys 
aiškios, ir jus kūnas vėl tobuloje 
tvarkoje veiks. Yra parduodamu 
jūsų drugšt oriuose, o jei 'neturėtu, 
rašykite J . B. S(1IEI T ER CO., 17 
W'. Austin Ave., Chicago, 111. 

. * (Apgr.) 
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ANT GALO SUSILAUKĖM 
DŽIAUGSMINGOS 

VALANDOS. 
Visos abejonės jau yra pra

šalintos. Vilnius, su (iedemino 
kalnu ir vėl mūsų. Paminėji
mui tokio džiaugsmingo mo
mento, yra rengiama didžau 
šia iškilmė, kokios da Cliiea-
goje nebuvo. Nedėlios vakare, 
7 vai., pagarsėjusiame Audito
rium teatre, kur telpa apie 
."),<)( H) žaiionių, Minėtas teatras 
randasi ant Congre<s gatvės, 
tarpe VValiasii ir Michigan ave. 
Privažiuoti galima visais ka
rais, kurie tik eina vidurmies-
tin. Jžanga po $1.10 ir po 55c. 
Visos sėdynės yra rezervuotos, 
todėl ko ankšėiau pirksi tikie-
tų, to geresne vietų gausi, ir 
nereikės prie tikietų langelio 
laukti. Traukime visi būriais 
į Vilnių—į Auditorium teatrą 
i r t en sus ispie tę i t b i tys i avilį 
prabilsime: "Gedenrinai, tu 
tu mūsų didvyri, kelkis, kelkis 
Vilnius jau tavo anūkų ranko
se: Lietuva ir vėl gyvuoja." 

Tikietų galite gauti sekau 
ėiose vietose: Just. Kulio ap-
tiekoje, 3259 S. I laistė, l Str., 
A. Kareivų, 4537 So. \Voo<l 
Str.; .Jonų Viskontų, 4635 X<>. 
Wood Str.; J. Mickeliunų, 44-
10 So. Ricbmond Str., P. Sta
siui], 4438 So. Fairfieki Ave.; 
A. I). Kaulakį, 22S0; We»\ 22 
Str.,; Jonų Bagdžiunų, 211(5 
W. 22 Str.; Povilų Pilkį, 729 
W. 18th Str.; N. C. Krukonj, 
1810 8. Peoria St.; Liudviką 
Lapinskį, 1639 N. Paulina St.; 
Baltic Biure, 11441 Micbigan 
Ave., Roseland, 111.; Jonų Tri-
jonį, 8«T>6 S. lloustin Ave., So, 
Cbicago,; Auditorium teatro 
tikietų ofise ir pas Komiteto 
narius. 

Sandarbininkavimas 
^fcTORINT gauti geriausia te-
***~ lefono patarnavimą, reikia 

Handarbiniuitavimo iš pusė« 
vai-totojų, o taippat tarp Kom
panijoj ir vartotojų. 

šaukiantis asmuo turi: 
Pasirengęs, kada šaukia
mas asmuo atsiliepia. 
Uall>«*k vidutiniu balsu ne 
porgarsiai. 
Kalbėk aiškiai, {iridėje 
lupas arti telefono, bet 

N nesilytėjant Jo. 
. 

Šaukiamas asmuo turi atsi
liepti greitai. Abu turi vengti 
ilgo pasikalbėjimo per telefoną, 
nes trukdoma kitiems vartoto
jams, kurie nori gauti viena, iš 
jų arba ir abudu telefonu. 

= i < 
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CHICAGO T E L E P H O N E 
COMPANY 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Del gene ralio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo ir 
tt. 

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul. 

• = = = 

• 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

Telefonas Bonlevard 9199 

M . C. 
D E N T I S T A S 

SSSl S. Halsted Str. 
VALANDOS: »—12 A M. 

1—6; 7—g P. M. 

nm » » m i t 

CUSTER, MICH. 

Didžiausias piknikas. 

Sekmadienyje Rugpjūčio 15 
d., 1920, Lietuviai ūkininkai 
rengia didžiausia pikniką ant 
(Round Lake) apvalainio eže
ro kranto 'Custerio Lietuvių 
parapijos naudai. Hus prakal
bos ir renkamos aukos tėvy
nės, Lietuvos, reikalams. Ta
tai, gerb. ūkininkai, minėtoj 
dienoje nė vienas nepalikit na-
nue, o atvažiuokite piknikam 

ANT PARDAVIMO. 
Gerbiamieji Lietuviai Pranešu, kad 

afi parduodu bizni ČEVERYK1J 
KKAl'Tt'yjK ir taippat turiu mašinas 
del čeverykų taisymo. Parduosiu viską 
kartu iš priežasties, kad noriu važiuo
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rą biznį, geroje vietoje, lietuvių apgy
ventoje. Aš darau gerą biznį, aš darau 
kitame mieste taippat Ir čia darau 
gerą gyvenimą. Kas norėtų' lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 
143S S. 49 Ct. Cicero, 111. 

Kl IK \ l , l \ < . \ s |»AKV.\KKI*J. 
prie krutamu paveikslų teatre. Vieta 
išdubta, Bizni* eina gerai. Kreipki
tės tuojaus 

v. ius i : \ imTE, 
.H.148 Ho, H I M K U M I « t r . ClitettfSO, I I I . 
A n t r o s I H I M » . . 

Valandos nuo 10 iki 2 v. dieną 
ir „• ,, fc vai vak. 

I'tionc: Yards 2100. , 

K I : I K \ I . I \ ( . \ S M \ N \ i > z * ; n i s I K 
KASIKKKA 

K r u t a m u paveiks lų t e a t r e . A b u d u t u 
ri būt i p a t y r ę . Tik S u b a t o m l s ir N e 
dal iomis . K r e i p k i t ė s t u o j a u s : 

v. Įjumninim, 
AotS S. Halstetl S(. Clikaį'O, III. 
Valandose n u o 10 iki 2 d ieną 

'• 6 „h vai. vakare 
Ant antrų lubų. 

PARSIDUODA 
Grosernė ir> Bueernė. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos. 

2122 U. ITUi SU. 

, , j 
TUL K AKI A f GYVKNI>1A T<iKlA 

PROGA! 
Pai'Mduuda: 1523 W. 14th Str. 2 

lubų muro ir medžio namas. 
Krautuvė ir 3 kambariai. Randos 
$38.00. Parsiduoda už $2000.00. 

S. YONDORF & CO. 
56 W. Randolph Str. 

Tel. 6Ut* 72M. 

LAIŠKAMS 
POPIERIAI 
Mes t u r i m viaokios rųš ies sj>au-
sd in tų l a i š k a m s rašyt i popien.i , 
p r i e tėvij , mot inos , brolių, sese
rų, mylimosiom, visokių g imin ia , 
d r a u g g , paž į s t amų ir t t . I lgė
j imosi dainos , t a u t i š k o s d a i n o s 
ir visokios k i tok ios d a i n a s 

3 T u z i n a i 
36 su 

Konvertais 
$1.00 

Laiškai spausdinti keliomis spal 
vomis, su gražiais apsk-i i tymais 
ir kvietkais: ju:;ų giminėms pa
žįstamiems bei mergelei yra la
bai smagu gauti gražų laiškelį, 
kuriame gražiomis eilutėmis yra 
išrokuoti jūsų jausmai prie jų. 
Tėveliams yra Šventi laiškai, jie 
laukia nuo jūsų išsiilgę-; rašykit 
jiems dailius laiškus su daine
lėmis išreikštojais jūsų jausmų 

Siųskite $1.00 tuojaus. popieriai 
jau yra supakuoti po 3 tu*, su 
konvertaik, ir prirengti išsiųsti. 

M. G. VALASKAS 
11444 Michigan Ave. 

KEIKAJJNGI 
I.eiberiai pi i<- Sam.son Tractor Co.. 
JancHviHe, Wise. la ivas su Bosu; ga
li ui eiti su Kupcrendentu kasdieną 
l | P. M. $5.00 iki $G j dienų; vaiz
bininkai ir visokie mechanikai; ma
rinistai; karpenteriai; muolderlai; 
geri eutteriai; ir grinderiai; lound-
rė.s Kompanija duoda kambarį ir 
Burda. Siunčia kasdiena iš Wiscon-
sin į Michigan Miškus; teamsttriai 
ir pjovėjai $75 iki $100 mėnesiui. 

Kambaris ir Valgis; Reikalaujame 
prie darbo miesto; ant ūkės; $yi 
mėnesiui. K. ir V. Kasyklose, zlncj* 
anglių ir copperio. Hvetimžemius ve
žame 1 "VVestus1 dykai kasdienų. 

DIAMOND AGENCY, 
557 \V. Madi^oii SU*. 2nd floor 
Telefonas M aid 5074. 

į 
— — i 1 . 

KEIKALINOA 

Inteligentiška, Kviesi i'orelady 
tarp 30 iki 40 metų senumo pri-
žiurėti 30 moteriį dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie
tuviškai, Bohymiškai ir Angliškai. 

Valandos nuo 7:30 A. M. 
5 :00 1 \ Al. 

llžmokestis — $2.1.00 i savaitę. 
Pranešti tiktai laišku. 

A — 102 " D r a u g a s " 
1800 \V. 40th St. Chicago. 

ROKADELL STATYMO 
BENDROVE 

Ar turi Lietuvių Itokadelles 
Statymo Beudrovės Šerų! Jei ne
turi tai skubėk įgyti nusipirkda-
nias nors keletą jos Serų, nei še-
ros yra kožuam prieinamos po 10 
dol. viena. Duodam ir ant išmo-
kcKČio iinokant du dol. nuo šoros 
užsirašant ir paska į mėnesį kiek 
guli. Turi dabar tuoj pirkti Šerų 
jei nori 1 d. Lapkričio dideli nuo
šimti procentą gauti. Darbas L. 
H. B-vės yra pelningas už tai ir 
šeros greitai kils. Dėlto (pirk sau, 
savo nioterei, merginai, vaikinui, 
broliui, seserei i r t. t. Žiurek kad 
J u s u name ne butu nei v ieno be 
prakilnios organizacijos įeru. Iš
pirk money order savo miesto pae 
to ir atsiunsk ofisan pinigus o 
šeros bus tuoj prisiunstos. Arba 
klausk atstovų savo mieste o jie 
Tamistai plačiau paaiškins. Did-
miestij Chicago mušu atstovu yra 
p. S. Čekanauskas, 4546 Fairfield 
Ąve., Chicagf), 111. Itacine," Wis. 
p. A. Jucius, 961 Milvvaukee St. 
Kacine, Wis. Gary, Ind., p . Šta-
pikevičia. Jietroite p. Adomaitis. 
Likusiu atstovų antrašus vėliau 
pranešime. 
* 

Jei nori koki amat4 mokintis 
kan rišusi su Statyiiiu, inurinimu, 
inolevojimu, i>lumberiu, elektra ir 
t. t., tuoj rašyk o mušu Bendro
vė mielai pagelbės Taniista išmo
kinti ir gyvenhmį laimingu pada
ryti. Mušu Bendrovė yra vienati
ne Bendrovė Amerike kuri Lietu
vius mokins amatų, bet varimui 
darbo reikalingi pinigai, užtai 
norėdami sukelti kapitalą, ir at
siliepiant į Jus kad palei išgales 
pirktumėt šėrn. 

Užsiprenumeruok wVytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas IK Lietuvos, parreiė 

virš 300 įdomiausia La«t«ivog iliustracijų. Su *'Vyčio'' 
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tągias iliustracijas laikraščio skiitysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekviena *<Vyties , , numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

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

Mėgi Lietuvą, nori^pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. HaUted St Chicago, M. 
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U, S, MAIL STEAMSHIP COMPANY, mc. 
. 

Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog j 

Kambarėliuose ir Trečia Klesa 

Kreipkitės / 

45 Broadway, New York City N. Y. 

arba į Vietinius Agentus. 

) 

šiuonii pranešu visiems li< ln\iani>. jog aš perkėliau 
Kavo įstaigą iš po numerio 2334 So. Oakley Ave. į visiems 
labjjui prieinamą Jr parankesne vietą po numeriu 2110 
YV. 22 Street, sale Ulington Teatro. 

Perku ir parduodu namus ir lotus; 'skolinu pinigus ant 
nuosavybių; apsaugoj u nuo ugnies; parduodu lai va kar
tės; siunčiu pinigu*- Lietuvon; iMirupinu pasportus; pu-
dirbu ir užtvirtina visokius dokumentus. 

Su visokiais reikalai*, meldžiu atsilankyti ant naujo 
antrašo: 

JONASI.BAGDZIUNAS 
211« W. 22 8t., tarpe teavitt ir Hoyue * « . , 

• 

* • 

-3t 

SiuiisdaDias pinigus visuomet ui-
dek si antrasfj: 

Lietuvių Rokadelles Bendrovė, 
130 Wooster Ave. 

Akron, Oiiio. 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St,, Chicago, 111. 

SPeGIJAXISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo t Utį 8 valan
da vakare. 

Nedėliomia nuo 9 Iki l po plet. 
Telefonas Yards 687 

T a r d ą 6«93 

i 

AKUŠERIU 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių llgoet; ru-
pestingal prižiū
riu ligone lr'kudl-

4J kj laike ligoa 

3255 So. Halsted St., Chicago, I1L 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKUI RPF/7FAT.Tf»TA« 

l > « f- . .. , 
luliipii . .^ iv u, e f r a [ 
prietaatimi akau dė
jimo Kalvos, Bvaigru-
llo, aptemimo, ner-
votumą, skaudančiu* 

Ir uisldeguetuB karščiu akiu kreivos akya, 
katerakto, nemlegio; netikras akla indedam, 
Daroma egrzamtnaa lektra parodantis ma-
žiausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Strg-e-
kite savo regėjimo ir valkus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakaro. Ne
daliomis nuo 10 Iki 1 vai. po piety. 
1553 W. 47th S|i. ir Ashland Av. 

Telefonas Drover 9669. 

IHHHIIIII 

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

Tcl Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

DEPT. 11 CHICAGO, ILL 

PAIEŠKOJIMAS 
Augusto,'I d. Leonas ĄukškaLnis 

išėjo j ieškoti darbo ir nežinia kur 
žuvo. Senumo 4 4 metų, 5 pėdų 6 co
liu augštumo. Ohicagoje gyveno apie 
22 metų. 

Atsišaukti į 

STANISLOVA LICKĮJ, 
4522 So. Marslitieid Chicago, 111. 
arba ) Jokima Aukškakiį 
lUOi Jerrcjrsou Str. Gary, Ind. 
i ei. 33«i Gary. 

PAIEŠKOJIMAS, 
Reikalinga:; Vargouįninkąs doras ir 

žinantis savo amatą ir sugaBus po-
draug mokytojas. Teatsilieipa ant 
šio antrašo: 

Kun. J. Val&uoras, 
• 408 Tabar Str. Pitsburgl*, Pa. 

DIOlUUSU LIETUVIŠKI KBA'JTUVE nHICASOJE 

QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mu»̂  krautuvė—viena ii didžiausių C?bicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysgių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVI . , CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DEOVEB 7809 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. *& kaip niekur kitur dar ne-

Iš 
KOLONIJŲ. 

Ketvirtadienis, Rugp. 12 d., 
šv. Klara. 

Penktadienis, Rugpj. 13 d., 
Šv. Vigbertas. 

TEISĖJAS FISHER APIE 
BOLŠEVIKUS. 

butą. . / 

Sako, bolševikų valdžia bus 
nuolatinė Rusijos valdžia. 

Bolševikino Rusija yra vi
sokių priesginybhj šalis. 

Ta ip sako.Chicagos inunici-
palis teisėjas Fisher, kurs 
parvyko iš Rusijos, važinėjęs 
ten Žydų sušelpimo reikalais. 

Parvažiavęs Chicagon iš 
New Yorko Fisher pasakė lai-
krašėių reparter iams: 

"Mes neturime maišyties i 
Rusijos vidujinius reikalus. 
Mes turime atnaujinti preky
ba su sovietine Rusija. Bol-
ševiku valdžia v ra patvari ir 
ji , matyt, pasiliks ten visuo
met. Karas su l e n k a i s Rusus 
suvienijo taip, ka ip dar ne-
kuomet. Komunistų partija tu
ri apie 700,000 narių. Bet val
stiečiai, katrie reprezentuoja 
mažiausia 100,000,000 gyven
tojų, stipriai stovi už Lenino 
valdžią." 

Ką, jis matęs. 

Teisėjas Fisher Rusijoje at
radęs ir matės visokiu indo-
mvbiu. 

Teoretiniam Rusijos komu
nistu gyvenime nei vienas ne-į 
turi jokių nuosavybių. Nežiū
rint to, komereijalizmas prak-
tikiniam gyvenime yra stip
rus ir bujojus. 

"K i tuome t buvo paskelbta, 
jog Rusijoje moterys y ra na-
eijonalizuotos, , ?* sakė teisėjas 
Fisher. " T a s netiesa. Bet ap-
sivedimų ir persiskyrimų pa
lengvinimai moteris padaro 
didesnėmis vergėmis, ne kaip 

j butų jo* nacional izuotos. 
' ' K a s nori apsivesti arba 

persiskirt i , nereikalinga turė
ti jokių teisminių procedūrų. 
T 'k eiti miesto biuran ir užsi
registruoti . 

" P a a k i u i m a s apsivesti tad 
gana skaitl ingas. Retkarčiais 
nevedusieji žmonės yra spau
džiami kokių gyvenimo sun
kenybių. Tad einama, užsire
gistruojama ir vienai dienai 
apsivedama. 

"An t ry to j aus išnanjo eina
ma biuran ir užsiregistruoja
ma, jog nenorima gyventi po
roje. Tuomet registras persis
kyrusius įrašo j persiskyrimų 
fcnygas. Tr pabaigta, 

" V a i k u s auklėja valstija sa
vo lėšomis kol jie s u a u g a . " 

Socia l is ta i visas laikas pies
tu šokdavo, jei j iems buvo pa
sakoma, kad socijalizmo tvar
koje moterystė Ims paniekin
ta ligi žemiausio laipsnio, kad 
nuo tėvų vaikai bus atimami. 

Šiandie ta ip prakt ikuojama 
soeijalistinėj Rusijoj. Soeija-
listai gi tyli kaip musią pra
rijo. 

IŠ T 0 W N OP L A K E 

NEVYKSTA GELEŽINKE 
LIŲ K O M P A N I J O M S , 

Tarpvalst i j inė prekybos ko
misija kituomet autorizavo 
geležinkelių kompanijas imti 

Teorijoje kad i r pardavimas \ a ^ t e s no* mokestis už vėžio-. 
jimą žmonių ir prekių. namų yra nacional izuotas . 

Bet praktikoje privatiniais ke
liais vedami reikalai kuopia-
čiausiai, prie to prisidedant 
ir patiems komunistams val
dininkams. 

Rusijoje gyvuoja dvi rūšys 
teismų. Vieni yra komunistų 
oficijaliai teismai, kiti — pri
vatiniai ir paslaptį. T pasta
ruosius žmonės daugiausia ir 
kreipiasi privatiniais reika
lais. 

• 

Valstiečiai gavę žemės. 
"Valst iečiai nuo bolševikų 

gavo žemės", sako teisėjas. 
" T a d jie šiandie bijosi, kad 
kita valdžia gali nuo jų at
imti* tą įgytą žemę. Trtdel ir 
laikosi dabartinės bolševiku 
valdžios, nors ta valdžia toli 
gražu neduoda jiems pilnos 
personalės laisvės. Ve kodėl 
aš manau, kad .bolševikinė val
džia bus pastovi ir nuolatinė 
Rusijos valdžia. 

"Žyda i Rusijoje apsidengę, 
pavalgę ir apdrausti . Nepaken
čiami tik Žydai zijonistai, ku
rie prieštarairja bolševikų val
džiai ir jos nepripažjsta. 

"De l to Žydų kalba uždrau
s t i ir Žvdu tarybos neleidžia- v 
mos. 

Bet kaikurios atskiros val
stijos turi Įstatymus, sulig ku
rių savaip patvarkomi gele
žinkeliai ir draudžiama imti 
aukštesnes 'mokestis , kol ista-
tymas neatmainytas. 

Illinois valstijoje gyvuoja 
įstatymas, sulig kurio geležin
kelių kompanijos už važinėji
mą nuo žmonių gali imti tik 
2c. myliai. 

Dabar kompanijos mėgino 
tą mokesti kuone padvigubin
ti. Tuo tikslu padavė State 
Public Utilities komisijai pe
ticiją. Komisija peticiją at
metė. 

Ta komisija ta ippat atme
tė reikalavimą padidinti mo
kestį už prekių vežiojimą, už 
Pullmano t ikėtus ir vežiojimą 
pieno. Pripažino tik daugiau 
imti už bagažus 

Kazalauskas, J, 
Pocius, M. Suminąs, J. 

SUIMTA DAUGIAU GALVA 
ŽUDŽIŲ. 

Apsivedimai ir persiskyrimai. 
Bet užtaigi bolševikinė Ru

sija yra sužlugusi moterystės 
klausime. 

Anot teisėjo, ten apsivedi
mai ir persiskyrimai ta ip len-

Del nužudymo poliemono 
McGurk be suimto Moriaritv 

•r 

suimta dar keli kiti. Tarpe jų 
yra: Stanley Kusalkowski, Pe-
ter Kusanski ir Ellickson. 

Policija yra nuomonės, kad 
itie trys yra tikrieji žmog-

žudžiai-plėšikai, kurie nužudė 
poliemoną. 

PROKURORAS GAVO 
"SLAKERIŲ" SĄRAŠĄ. 

I A. P E T R A T I S S., F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

R E A L E S T A T E — I N S U R A N C E 

European American Bureau 

Chk-ago, III. 

Simu ia Pinigu-;. P a r d u o d a 
I,nivokort<>s 

N O T A I U J I S A S 
M>9 W. 35tli Str. 

Tel»-p!»©ne Bou leva rd 611 
» - - - » • - - - , . > < 

Chicagos distrikto federalis 
prokuroras Clyne iš Washin-
gtono gavo karo " s l a k e r i ų " 
sąrašą. Viso yra 212 pavar
džių. Pavardės nebus paskel
btos, kol nebus atl ikti tyrinė
jimai ir kol jie nebus sua
reštuoti. % 

Sakoma, " s l a k e r i ų " sąraše 
yra advokatą, gydytojų, ver-
teivių ir kitų žymesniu čia 

g žmonių. 
\ 

Surašąs aukotojų, aukojusių 
našlaičių naudai Švento Anta
no dienoje, Švento Kryžiaus 
bažnyčioje. 
K. Jeniunas $10.00 
J. Lopšas 6.00 

Po 5 dol.: B. Norvilaitė, V. Ge
čienė, A. Vaitkaitė, J. Paulius, 
K. Kliera, O, Milihavieaitė, D,. 
Nausėdaitė, K. Lankauskas, S. Šlu 
šnys, U. K., N. N. 

Po 3 d61.: M. Šetkaitė, V. Da-
niašauskis, J. Šiaudvytienė, N. N. 

Po 2 dol.: R. Araašaitė, U. 
Zauberaitė, M. Dursienė, P. Le
kas, E. Jonikinienė, P. Bukaus-
kis, J. Kaniusėnas, L. Nutautas, 
A. Kvetkauskis, J. Zarumbicnė, 
A. Pratašienė, P. Kasputaifė, K. 
Vaičkus, J. Nutautaitė, E. Ručin
skienė, J . Andriejunas, J. Rastu-
tis, V. Padaginskis, S. Staszcps-
ka, E. Sereikaitė, J. Metrikienė, 
A. Ryniidaitė, P. Toleikis, K. 
šiušiaiitė, P. Datsovičius, A. Su-
rvilas, O. Pocaitė, A. Stumbraitė, 
M. Siauora venas, U. Žukauskas 
J . Dapkmtė, B. K., K. Gumu-
lauskas, V. Daukša, O. Dobiliena. 

Po 1.50: M. Paukštė, J . Knči-
nas, N. N., S. Čeikauskas. 

Po 1.25: P. Jonikaitė, S. Olber-
kis. 

Po 1 d6l.: J . Jucienė, M. Kal
inauskaitė, - A. Laiirinskaitė, V. 
Galnaitė, J . Petrokas, O. Milieuė, 
A. A. Noreikicnė, R. Juknevičių, 
J . Nausėda, K. Montvilas, M. 

Kamusėnas, K. 
Šeputis, 

S. Družnis, M. PilipaviČia, J. 
Grumbinas, J. Gedvilas, A. Ru-
dinskas, V. Petravičia, A. Šed-
baras, J. Stuglys, J . Eli josiu*, K. 
Burkauskis, A. Gečienė, O. Bra
zauskienė, O./Buksaitė, A. Skvirca, 
O. Danauskaitė, A. Budas, J . Kan-
tauskas, J . Povinkaitė, M. Martfh-
kėnas, J . Bulavą, P. Gečas, A. 
Valskis, J . Pudžaitis, P. Kuleiša, 
P. Meskonis, K. Šimonis, M. Jo
nikas, M. Krauklys, A. Kazlaus-
kis, J . Šimanskis, J . TJrtas, K. 
Jaspelkis, J . Zelevas, U. Kičas, 
A. Katauskis, P. Milaįcvičia, K. 
Girdžius, K. Tamasauskis, M. Kai* 
rys, J . Vaitkus, K. Baltokienė, Z. 
Druktenis, J. KerSauskas, A. Mi-
ševičia, Noreikicnė, M. Anjaš-
ka, J . Ausricnė, A. Norvaišas, D. 
Žąsytienė, B. Murtikonis, J . Kar 
delis, K. Aušra, R. Kolicienė, P. 
Varanauskaa, J . Bečelis, V. Šepu
tis, A. Butkus, N. Paukšte, K. 
Žilėnas, J . Sbarauskis, V. Baltru-
konis, B. Vitartaite, P. Zalatorie
nė, P. Birgiolas, A. Zdanavičia, 
L. Pakalka, V. Aleksendrauskas, 
A. Vazgirdas, O. Šelgaitė, A. Šyk-
šna, J . Vaitiekaitis, P. Zaltauskis, 
A. Šertvitaitė, L. Kardelis, J. Bar-
tuževičia, O. Druktenaitė, M. Weid 
inonienė, S. Cicėnas, K. Mala-
kauskis, M. Petrauskas, S. Kaličas, 
W. Smaparas, O. Alplakoska, K. 
K-'lpsas, B. Kalvaitis, P. Gali-
r.ai.skis, A. Stankus, L. Murinas, 
A. Kadavičius, V. "\Vaitkus, J. Žu
kauskas, A. Murau3kis, F . Žukau-
kas> M. Petrošaitė, M. Bajorinai 
t-j K. Večem'ė J. Trepenskienė, 
A. Tamasauskis. O. Vainutaitė. P. 
UKienė, A. Radavičia, O. Cicka-
nan.skienė, J. Lounskienė, K. \*a-
r.ar.os, V. Sudaii \ M. Ryziiiicisė, 
A. Padžiunas, E. Kaczinaitė, K. 
Janutavich, A. Dagienė, J . KarT 
pes, P. Dagys, J. Mišeikis, K. 
Baltikauskis, A. Gedaitienė, J . 
Wainokis, S. Sirvidas, J . Girskis, 
P. Mikutienė, P.. Sabutaitė, M. 
Šedienė, V. Katauskienė, J. Ma 
karas, A. Poškevičia, D. Meškienė, 
U. Pudžiulaitė, J . Gečaitė, O. A-
baravičienė, A. Palubinskis, J . 
Saviškis, M. Žaltauskaitė, J. Lo-
veikis, A. Gricaitė, G. Šimonta, 
V. Savicus, M. Linkaitė, M. Bas-
^taitė, J. Čepaitė, U. Simonienė, U. 
Panavienė, J. Skadys, P. Vitkus, 
O. Telicenaitė, J . Baltrukonienė, 
A. Kasputis, P. Židycienė, J. Pa-
drošti8, N. Sokaitė, B. Mošeč, E. 
Kardelis, B. Navickas, A, Kuslei-
kaitė, A. Dautaras, J . Legauskis, 
R. Šimkaitė, O. TrekŠeleitė, M. 
Švaikauskas, B. Tiškus, F . Very-

- • 

^a, N. N., N. N., N. N., X. N., N. 
N., N. N., N. N„ N. N., N. N., 
N. N., N. N., N. N., N. N. 

Po 50c: J . Nikas, J. Lengnu-
garis, N. N., N. N. 

Po 25c.: N. N., N. N., N. N. 
Sykiu $354.75. , 
Tegul geriausias Dievas am- į 

žinu gyvenimu užmoka visiems 
gerai darantiems del Jo Var
do. 

Kp. valdyba. 
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Salzman — Peisert kompa
nijos ofise, 4032 EIston ave., 
plėšikai nakčia suplaišino stip
rią geležinę šėpą Ir paėmė 
$1,400. 

PRANEŠIMAI, 
Brighton Parko, L. L. Paskolos 

Komiteto svarbus susirinkimas 
bus ketvirtadienyj, Rugp. 12 d., 
8 vai. vakare parapijos svet. 
(prie 44-tos ir So. Fairfield a ve) . 

Visi turintieji knygutes priva
lot būtinai atsilankyti, nes turime 
labai daug svarbių tlarykų ap
kalbėti. Taip-gi pasitarti kasiuik 
sutikimo L. Misijos ir kitų reika
lų. 

J. K. Enčeris, rast. 

IŠ WEST SIDE. 
-

Dėlei labai svarbių ir neatidė 
liotinų reikalų, kviečiame visus 
West Sides L. h. V. Bonų parda
vinėtojus ir askirns darbuotoju** 
ateiti susirinkinian, kuris Ims 
kt>tvirtadte"nyj, Rugpjūčio 12 d., 
Aušros Vartų parapijos Hvc*;:inė-
je, 7:30 vai. vak. 

Apart to bus išduota pilna at
skaita stoties komitetų ir pra
nešta svarbių žinių. 

Pardavinėtojai atsineškite kvi
telių knygutes. 

L. L. Ikf&onų Komit. 

Šiuomi pranešu nariams A. M. 
r . & B. U. of N. A. Loeal %u, 
kad ofisij parkelėmė į Kolumbui 
svet., 48 ir Paulina gatvių, anl 
antrų lubų. .Mokėdami mėnohies 
duokles ir kitais irilfalais malo
nėsite kreiptis augščiaus paminėtu 
antrašu. 

Jonas P. Parkansh-aft, rast... 

ATONIC 
cj-Lc-n*ii'irc«:«^r' 

Po valfflul neuimirik, kad feriao-
•iaa valaUa tavo skilviai yra EATO-
IfflC Pradallna ritua neamag-urous 
Burlrtklnlmo. o t u retSkla, kad rei
kia pamėginti vlana. Parduodama 
paa TIBUB aptlakonaa. 
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Lietuviai, į Vilnių! 
Lietuvos Sostapile Jau Mūsų! 
Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalno! 

Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos Sostapilės, ir išreiškimui savo didžio džiaugsmo 
tokiame svarbiame momente vra rengiama 

LIETUVIU MILŽINIŠKA IŠKILME 
Didžiausiame Teatre Chicagoje, Ten kur randasi didžiausi vargonai, Ten kur atsibuna gar
siausius operos ir koncertai, Ten kur kalba prezidentai, tai yra garsiausiame pasaulyje 

AUDITORIUM TEATRE 
Ant Oongress tarpe Wabasb ir Miehigan Ave. 

Nedėlioję, Rugpiučio-August 15,1920 m. 
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Lygiai 7 valandą vakare 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvii Dentistai 

10801 So . Mieh igan , A v . n u e 
UL 
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Resid. 11S9 Indcpendenee Blvd. 

Telefonas Van Buren 394 

DR.A.AJ0TH, 
BTdytojaa Ir clilrarg»a 

SpedjaJLstaa Moteriškę, Vjrišk* 
Valkų ir rišu chroniškų Ilgų 

VALAJIDA8: 10—11 vyto %—9 po 
pietų 7—S vak. MedėUonila 10—11 d 
Ofiaaa: SSM Bo. HaJsted St., Ohiea«i» 

Telefoną* Drover SMS 

CIRKAUS DIENA JAU ČIA 
PAT. 

Ringling Bros ir Barnum & 
Bailey Laukiamas Perstaty-

•. mas Pribūva. 
Didžiausi pasaulio cirkai, susi

vieniję, atvykstą. Jis bus rodomas 
per 11 dienu, pradedant kelver
gu, Rugpj. 12 d. Kiekvienas šio 
miesto gyventojas užinteresuotas 
ir nekantriai lankia. Pats vaidas 
— Ringling Bros ir Barnum & 
Bailey — dar sujudino kiekvieno 
žingeidumas Ringling Brothers y-
ra direktoriai to didelio parengi
mo ir užtikrifflrr kad programa 
bus viena iš didžiausių, kokia Ica-
da kas Amerikoje matė. Bus mil
žiniška paroda gatvėse. Gyventojai 
daugybę visokių gyvulių ir žvėrių. 
Žmonės puikiausia pasirengė ir:gi 
maršuos gatvėmis. * Šitas cirkus 
bus didžiausias, koki buvo jo 
istorijoj. 
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PROGRAMAS 
Ant šios nepaprastos iškilmės yra užprašytas pirmas Lietuvos Prezidentas Ant. Smetona. 
Ant šios triukšmingos iškilmės speeijaliai atvažiuoja Lietuvos Misijos Nariai, gerb. Jonas 

Vileišis. Majoras Povilas Žadeikis ir kiti ką tik atvykę iš Lietuvos kalbėtojai su naujausio
mis žiniomis iš mūsų tėvynės. 

Iškilmės vakaras bus pajnargintas puikiu, jausmingu ir žavejančiu muzikališku programų 
ir grojimu milžiniškų sujudinančiu ir širdį uždegančių vargonų ir orkestros. 

Viena dalis programo bus tai didelis surpraizas-ašaros, džiaugsmas ir entuziazmas. Tik 
sykį ir tai tik pinną ir paskutinį sykį savo-gyvenime matysi tokį reginį-tai yra pirmutinė ir 
paskutinė proga-lodel nepraleisk jos jeigu esi tikru lietuviu-sunumi ir dukterimi Lietuvos. 

Bus taipgi rodomi lietuviški krulamieji paveikslai kurie paliks širdyje kiekvieno lietu
vio amžiną^ įspūdį —r nes yra sujudinanti, graudinanti ir džiaugsmą priduodanti. Plunksna 
gabiausk) raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau 4r sesute-ateik ir paregėk savo akimis 
tą nepaprasta reginį. * 

Chicagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, bet si iškilmė pralenks vi-
sas-gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nes akysvregės tą ko pirma niekad 
neregėjo; ausys išgirs tą ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tą to pirma niekad nejau 
te. 

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lietuvys pilnai supras ką tai reiškia būti tikru lie
tuviu. Jeigu mūsų didvyriai, Gedeminas, Vytautas, Algirdas, Keistutis ir kiti, regėtų tą mil
žinišką minią Beturiu tėvynainių susirinkusią Auditorium Teatre, Rugpjūčio 15-tą, tai pa
sakytų " O tai čia yra tikri Lietuvos sunai ir dukteris." Bet brolau ir sesute, nėra tokios 
phmkKiios kurį galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakare-toje džiaugsmingoje iškilmė-

, je, geriaus pribuk, paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jau nebus. 
Jeigu dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griautų, nenusimink, nemanyk kad tai pasėk

ės blogo oro, tai bus išreiškimu jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lietu
vii] dievaičio Perkūno kad Vilnius Lietuvos Sostapile, jau lietuvių rankose ir ant Gedemino 
kalno jau plevėsuoja Lietuvos trispalvė Vėliava. Todėl nežiūrint koks būtų oras keliauk į Vil
nių į Auditorium ant didžiausios lietuvių manifestacijos. 

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių visi traukite į Vilnių, į Auditorium Teatrą; 
ten visi vienu balsu sušuksime: "Valio. Vilnius Lietuvos Sostapile, su Gedemino Kalnu ir vel 
mūsų." Lai glvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva." Mūsų suvienyti to vakaro balsai suju
dins pasaulį-—.visi žinos kad lietuviai gyvuoja. 

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais:^ Indiana Ave., Cottage Gro-
ve Ave., South Side Elevator, -Metropolitan Elcvator, State St., Van Buren, Harrison, 
Blue Isknd Ave., Archer Ave., Racine Ave., ir daugel kitų. 

ĮŽANGA — Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepaprastos lietuvių iškil
mės, įžanga yra labai prieinama, kad tik padengus lėšas. Jeigu liktų koks pelnas tai bus pa
aukautas Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 

Pirmos Lulx>s, Lažos ir Pirmas Balkonas kartu su War Tox po $1.00. Atitras ir Tre
čias balkonas po 55e. gu War Tax. , ,^-

Tikietus pirkti iš kalno galima sekančiose vietose: Bridgepforto: Justino Kulio Aptieko-
je, 32:»9 So. Ualsted St., Town of Lake: Antaną Kareivą, 4537'So. Wood St., Joną Viskontą, 
4G:}:> So. \Vood St., Brighton Park, J. Mickeliunas, 4410 So. Richmond St., P. Stasiulis, 4438 
So. Fairfield Ave., West Side, A. S. Kaulaki, 22.19 W. 22 St., Joną Bagdžiuną, 2116 W. 22 
St., 18-tos ir Union, Povylą Pilkį, N. C Kru-konis, 1810 So. Peoria St., 729 W. 18 St., North 
Side, Ludvikas Lapinskas, 1639 N.sPaulina St., Roseland ir Kensington, Baltie Biur. 11441 Mi 
ehigan Ave., So. Chicago, Joną Trijonį, 8756 So. Houston Ave., Auditorium Teatre Tikietų 
ofise ir nuo Komiteto narių. 

Širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai, Chicagos Lietuvių Taryba, 
Lietuvos Laisvės Paskolos Chicagos ir Apielinkių Apskritys. 
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A. PETRATIS 

• 

, 

S. L FABIAN 

PRANEŠIMAS / 
« \ 

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

Persikėle į savo naują vietą 

8Q9 West 35th Street 
' • i • 

(Kampas Halsted ir 35th St.) 
Kviečiame visus savo rėmėjus atsilankyti j mušu patogų naująjį ofisą, nes jau 

esame gatavai prisirengę įums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigu* ir par
duodame laivokortes į visas svieto dalis. Taip-gi parūpiname pašpprtus tiems žmo
nėms kuriems galima gauti, t. y. tiems lietuviams kurie yra Amerikos piliečiais, nes 
nepiliečiai tuo tarpu negali gauti pašportų. 
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