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BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT TEHERANO.

APIE TUOS TIKSLUS VI
SAI NESISLEPIAMA.

V. JH f acto gen. Wrangelj TALKININKAI PASISKIR
STO Į DVI DALI.

SAKO, BEREIKALO JIE 
UŽPUOLĖ RUSIJĄ.

Blaškoma Anglijos karuo- 
menė.

Nori užimti visą Lenki/ą,

Lenkai Šaukiasi Pagelbbn
Maršalo Focho Asistentą

B0“eV°“i P“1""“’'* ta
1 proga.

Maskvos taikos sąlygos Len
7 kams.

Lenkų Armija Koncentruojama 
Prieš Bolševikus

LATVIJA SUSITAIKĖ SU* RUSIJA.
UINDONAS, Rigp. 12.

Timpa pranešta, kad Latvijos au Rusija laikos sutartis 
tvirtinta parašai*.

— Iš Rygos vietos laikraščiu: 
pa

SUOMIJA PADARĖ ARMISTICIJA SU RUSIJA.
GEIjSINGFORSAN, Rugp. 12. — Suomijos ir Rusijos de

legatai Dorpate sutiko padarvti armisticija tarp abiejų ša
lta.

. Į METUS VISA EUROPA BUSIANTI “RAUDONA.”
PARYŽIUS. Rugp. 12. — Iš Lenkų versmių (iiilirta, kad 

sovietinės Rusijos karo ministeris Trockis savo stovyklą 
nukėlęs Baltstogėn. Ir tenai kalbėdanias buk pareiškęs. kml 
į metus laiko.visa Eurojia busianti “nunlomi,” ty. lmlševiki- 
nv.

pirmi- 
toki no 
jiasiel- 

Jis

PRANCŪZŲ GLOBOJAMAS WRANGELIS PLIEKIAMAS
PARYŽIUS, Rugp. 12. — Nesuspėjo Prancūzija pripažin

ti gėn. Wrnngelio valdžios pietinėje Rusijoje, kad štai gauta 
■žinių, kad bolševikai jau pradėjo traškinti to generolo ba
rono karu omeny. Bolševikų- spėkos perėjo upę Dnieprą ir 
briaujasi išilgai Aleksandrovsko-Seva.Mo()blio geležinkelio.

REMS WRANGELĮ VISO 
MIS PRIEMONĖMIS.

Bolševikai darbuojasi perkirs 
ti kitą geležinkelj.

Paryžius, Rugp. 12. — Pran
cūzų vyriausybė nusprendė 
pripažinti generolą TVrnngolj 
vyriausiąja galva Rusų de fac- 
to valdžios pietinėj Rusijoj.

Užrubežinių reikalu minis
terija apie tai paskelbdama ]>a 
reiškė, kad gen. TV rungei i o 
pricšbolševikinę karuomenę 
parems visomis galimomis mi- 
iitarinėmis priemonėmis.

Į Sevastopolį tuo tikslu kuo- 
veikiausiai pasiųs augštąjį ko- 
misijonierių, kurs ten atsto
vaus Prancūziją.

Paduota priežasčių.

- Užrubežinių reikalų miids- 
terija (taškelim- dvi prieiosti, 
kode. Pra:..* *:z: ja 
gen. TVrangelio vnldžią. Pir
miausia. knd gen. W raugei 
pasižadu atmokėti prunenzanis 
senąsias Rusijos skolas. Pas
kui, kad jis pasižada Rusi
jon įvesti demokratinį šalie* 
valdymą.

g
Apie tą savo žingsnį Pran

cūzija tuojaus praneši* Angli
jos vyriausybei. Be to, parei
škė, jog Prancūzija negali tu
rėti nieko bendra sn Imlšovj-

kų atstovais Londone. Kra- 
ssinu ir Kamenevn.

Bolševikai kerta Danzigo 
kari dorių.

iVlševikų knruoineiiė tnri 
užėmusi apie 44> mylių Vnrša- 
vos-Danzigo geležinkelio tar
pe Mbitvn ir Ciechanov, anot 
apturimų čia žinių.

Iš ten bolševikai energingai 
keliomis koliumnomis eina į 
(dėtus, ant Varšuvos, ir į va
karus, ant upės Vislos. Nori
ma persimesti per Vislą Ir per
kirsti kiti} geležinkelį, kurluo- 
mi .Varšuva susisiekia su Dan 
«iga.

Kuomet bolševikai atliks tų 
žygį, tuomet Danzigo karido- 
rius bus pilnai perkirstas ir 
iš to šono lankai negaus jo
kios pagelbos.

Londonas. Rugp. 12. — Tar
po Prancūzijos ir Anglijos pa
kilo aršus nesutikimai, kuomet 
via gauta žinių, kad Prancū
zijos vyriausybė pripažinusi 
gen. AVrangelj. priešliolševiki- 
:iės karuomenės vadą, kaipo 
R’i.-ijos valdžios galvą pieti
nėj Rusijoj.

Anglijos ministeris 
įlinkas Lloyd George 
Praųcuzų vyriausybės
girna negali atsistels*ti. 
nuomoniauja, kad Prancūzų 
valdžioje turėjo pakilti kokia 
revoliucija ar kas kita. Nes 
su Prancūzų ministeriu pir
mininku Millerandu nebuvo 
tartasi apie tokius stebėtinus 
daiktus.

Spauda apie tą nuotikį.

Anglų spamln apip tą steliė- 
tiną nuotikį daug rašo. Sako, 
jog pirm kelių dienų talkinin
kėj liendrai darbavosi sutni- 
Kinti Lenkus su lmlševikais, o 
čia ve kas įvyko.

Kaikurie laikraščiai pareiš
kia. kml talkininkai Rusijos 
klausime suskilo j dvi dali: 
vienoj dalyj stovi Anglija su 
Italija, kitoj dalyj — Praitcu- 
zija su Amerika. Pirmosios 
dvi stovi už taiką Kumpoje 
susitaikius su lidlševikais. Gi 
antrosios dvi už tolesnį karą 
prieš Isdševikus, nes bolševi
kai nežada prancūzams atmo
kėti senų Rusijos skolų.

Pragaišys Lenkiją.

Toks keistas Prancūzų
sielgimas dar labjaus pragai
šins Lenkiją. Nes daugiausia 
Anglijos pasidarbavimu buvo 
tikėtasi sulaukti Jx>nkų-i)olše- 
vikų taikos. Šiandie to nega
lima lankti. Nes talkininkai 
suskilo. Prancūzai atvirai re
mia gcn.» NVhmgelj.

Čia nuomoniaujamn, kad 
toks Prancūzų pasielgimas 
leis Anglijai užmegzti ryšius 
su bolševikais. Ix*nkiia

pa-

RUGPJŪČIO 12. 1920.

Cbteago ir prieouaafiai. — 
šiandie gali būt lietau* ir vėsiau 
vakare; r? toj gružu* onw ir ve-

PRANCUZŲ GENEROLAS 
SAUKIAMAS PAGELBON.

Lenkai ruošiami sulaikyti 
bolševikus.

Londonas, Rugp. 12. — čia 
visai neabejojama, kad Varšu
va turės pulti, kol Imiševikai. 
prisirengs taryliosna su Len
kais atstovais Minske.

Užvakar ministeris pirmi
ninkas Lloyd George kalbėda
mas parlamente apie ix*nkijos 
padėtį nubarė pačius Lenkus 
už jų sauvaliavimus.

Jis pareiškė, jog šiandieni
niam Lenkijos likimui yra kal
ti patys Iienkai. .lie kalti ir 
todėl už tai turi sunkiai at
sakyti.

Kam jie puolėsi prieš Rusiją.

Ministeris pirmininkas sa
kė, knd talkininkai buvo pas
kyrę Ijenkams laikinus rnbe- 
žius rytiniam šono. Reikėjo 
tų rubežių laikyties.

Bet Įlenkei tno nepasiten
kino. Jie užsigeidė savo šaliai 
atgauti kokiu* tai istorini ik 
rubežius.

Talkininkai Lenktis perspė
jo. Bet jie nepaklausė. Tr pa
kilo veržlios Rusijon.

Šiandie už jai juos patiko 
lmisi nelaimė, kuri grūmoja 
(Kičini jų nepriklau<oinylM*i>

Šitam atsitikime lmlševikai 
yrn (teteisinarni, jei jie patvar 
ko Įlenkus, jei jie nori atei
tyje apsidrausti nuo Iz-nkų.

Bet tie patys bolševikai ne
būtų pateisinami, jei kėsintų
si prieš Lenkijos nepriklauso
mybę.

• Nes kadir atliko Lenkai ne
dovano! inns klaidas. Visgi jie 
turi turėti nepriklausomybę.

Lenkams sąlygos.

Rusijos sovietų atstovas Ix*o 
Kamenev čia ministeriui pir-

I

tone 
pragaišinta ir pats gen. \Vran 
geliu bus sutraškinta*.

Paryžius, Rugp. 12. — čia 
gauta žinių, kad Rusų bolše
vikų karnomenė m1 Persais 
revolhieijnr.io’ *nL bctr.liui 
briaujasi ant Persijos sostinės 
Teherano. Paėmė jie Kasviną. 
išblaškydami Anglų kareivių 
barį.

BOLŠEVIKU LAIVYNAS Iš 
PLAUKĖ JURĖSNA.

Varšava. Rugp. 12. — Aną 
t dieną I>enkų armijos štahas, 
kario (iriešakyj stovi Pilsud

skį, atmetė maršalo Focho šta- 
ibo viršininko generolo Wey- 
gHnd pasisiųlvmą pngęlbčti 
Ix*nkams prieš Imlševikųs su
lig (tuiiarytų (taties maršalo 
FoėJio pienų.

Gen. TVevgand reikalevo jo 
finvlmi pavesti visą T^nkn nr- 

•miją ir štabų. Tas Ix*nkams 
.»• • •• •• • -

ir jau šaukiasi gra. \Voygnn- 
<lo fiagdltot*.

Savo keliu Lenkų armija 
koncentruojama plote larpc 
upių Narevo ir Bugo. Sako
ma, tenai bus mėginamu bol- 
šcvikus sulaikyti ir atlikti ga
lutiną sprendžiamąjį mūšį. 
I.**likai tuo savo žygiu dar 
kartą mėgins išgelia*!i Varšu
vą.

Tuo tarpu lankai apleido 
Ostrolcnką, kad butą pulugiau 
par: priešinti bolševikams. Ix*n

nepatiko. Ir jie tą rcikalavi- knj nm.nmniauja, kad jie ne

Tr..,pemtara vakar nugščinuMa 
MU L, tratinusia — 71 1.

Haalė u-kn 5 :55, leidžiasi 7 ;55.

tuą atmetė.
Bet kuomet šiandie nesu, 

laukta iš niekur pagblb^s, 
Ix*nkfli atmainė savo nuomom*

Ir.ic hr»l Jjrrsimcsti
ne jin vyk k su 

bolševikams 
mušiu

per Virią. jei 
ruošiamuoju 
sjnrndžianmoju

jungta su Rusija. lx*nkijai ne- 
priklausomylię bolševikai už
tikrins tnip. kaip šiandie ne
priklausomybė užtiki mta Xfa» 
rainai.
“Rusams įsakyta nepereiti 

Vokietijos ruuežių. Bolševikų 
noras gyventi santaikoje su 
paruliežinėbiis valstybėmis ir 
joms su prievarta no b rūkti 
sovietu. Bet toms valstybėms 
norima gyvu pavyzdžiu paro
dyti. kuomet atsigaivins Ru- 
•ijns industrija, knd b<>1"ovi 
kizinas nėra jokia dėsi rūkti vė 
epidemija, kaip tvirtina jo 
priešininkai.”

Taip kalliėjo komisaras lva- 
iiitzkv.

Nuostabu buvo ]>atirti, jog 
rusų armija kasdien kti<(ge
riausiai buvo infonnuojmna 
apie visą karo padėtį. Komi
sarui taip-pat buvo žinomi 
politikiniai nuotakiai Europo
je ir pati talkininkų konferen
cija mieste Hythe.

Prasitarė ir apie Ameriką,.

Kalbėdamas Ivanitzkv pri
siminė ir Ameriką. Jis sakė, 
jog trumpoj ateityj Amerika 
įsitikins, kad jai yra geriau 
turėti draugingus santikius su 
Rusais. ‘•Amerika apgailes
taus deportavimą daugeliu 
Rusų”, pareiškė komisaras.

Okupuojamoj I^enkijoj įvyk
sta mažos atmainos, išėuMM 
tai, kad žymesuėse vietose iš- 

■ skleidžiamos raudonos vėlia
vos.
Gyventojai kuoramiausia už

siima savo paprastais kasdie
niniais durimis laukuose, valo 
javus. Bolševikai jiems tuose 
darbuose netrukdo. Jie džiau
giasi. Nes ir jiems teks žymi 

j dalis tų javų.

I

—---------
Berlynas, Rugp. 12. — Gau

ta žinių, kad Itolsevikų Balti
jos karės laivynas išjdaukė 
jurėsna. Čia spėjama, kad jis 
(uisuksiąs ant Danzigo.

ginklai, iš- 
sumažintai 
pu vest i so-

mininkui Uoyd G<*orge induvė 
sąlygas, kokias bolševikai (in
duos L<*nkams Minske, ir Mi
lig kurių turės hnt daroma 
annistieija ir taika.

Hlai tos sąlygos:
1. Lenkų armija turi Imt su

mažinta ligi ."•ll.(MN) vyrų me
tinio kontingento.

2. Kuiiidiviiinės lx*nkų armi
jos demobilizacija turi prad
irti už mėnesio.

3. Visi ix*nkų 
ėmus reikalingus 
armijai, turi .Imt
vietinei Rusijai ir Ukrainai.

4. Visokios .karo industrijos 
turi Imt demobilizuotos.

.1. Nei karuomenė, nei ka
ro meilžiagn m turi būt Įlei
džiama lx*nkijon iš užrubržių.

(i. Linija AVolkowisk. Balt
stoge ir Prnvevo turi Imt pil
nai pavesta Rusijai susisiekti 
*ii Baltijos jūrėmis.

7. Vi«ų žuvusių, sužeistų ar 
luišų L<*nkų piliečių šeimynų- 
nis turi Imt skiriama veltui že
mės.

Rusija iš savo pusės pažada 
atitraukti savo karuomenę 
nuo Ix*nkų rnbežių, kaip veik 
lx*nkų nnnija Ims, deniobili 
zuota.

Rusai Bolševikai Apleidžia 
Lietuvos Teritorijas

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi Rugpjūčio 9 
dieną “Eltos” kabiegramą. 
išsiųstą Rugpjūčio 8 dieną iš 
Kauno:

“Pabaigto* derybos su Ru 
sais dėl Vilniaus ir kitų oku 
puotų Lietuvo* dalių. Evakua
cija bus trimis etapais. Tuo 
jau* Lietuvo* civilinė Valdžia 
Vilniuje. Iki Rugsėjo I mos 
dienos bolševikai pasitrauks 
naujon demarkacijos linijon 
nuo Naroč ežero pietuosna eis 
toliau apie 70 kilometrų ry- 
tuosna nuo Vilniau*, paskui 
pietuosna (nuo) Vilniaus Gar 
dino geležinkelio. Lyda ezelu- 
šv. “Eiti". ui
baiga sudarkyta ir originale 
šiaip skambu: nno Narocz ez 
pietuosna eibe toliau ca 70

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

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

Vakarykitia susitarimas: 
Bolševikų okupuotoji Lietuva 
evakuojama sekančiai: plotas 
šiaurės linijos Neris iki Na 
rocz trimis dienomis. Plotas 
Vilniaus iki linijos N a,rocz Gu 
dogaje Soleczniki Ponecze ne
vėliam Rugse.o pirmos dienos. 
Likusis plotas praėjus strate 
giniau^reikalui. Vilniaus įstai 
įūi įMndbdrt pčTd*VluČU UIU1U3 

poryt. Balutis. August 9. 1920.
Jonas Vileižis,

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

I

Su Bolševikų Armija, Rugp. 
11. (Rašo angį, laikr. kores
pondentas). — J užimamus 
l.<-nkų miestus priminusia in- 
einu bolševikų railuiija, pas
kui seka priešakinės armijos 
sargybos ir paguliau* atvyk
sta sovietinė administracija 
(valdyba).

Bolševikų komisarai j Ix»n- 
kų miestus ineina 1n*n<lnii su 
kazokais. Komisarų pirmuti
nis darbas sušaukti gyvento
jus susirinkimuosnu ir pasa
kyti kalius.

Komisarai kalbėdami j gy
ventojus (larciškia, jog jie ne
turi reikalo bijoties Rusų ka- 
ruomonės. Nes nors Rusų ka
reiviai vra apdriskę, dumbli
ni. prastai atrodą, liet jie yra 
labai ir tikrai draugingi žmo
nės.

Rusai — blaivininkai.

Gyventojai perspėjami Rusų 
kareiviams neduoti ir nepar
duoti jokių alkoholinių fvai-Į 
gulų. Nes Rusų kareiviai yra! 
blaivininkai, l’ž tos rųšies nu , 
siženginms skiriama mirties 
imuninė.

Toliau** komisarai praneša 
lankams gyventojams, jog 
“ stnrostn*arba viršininkai, 
prašalinami iš užimamų vietų. 
Jų vielas užima U*nkų poli
cija su Rusų kareiviais.
Kadangi daugel vietos* Len-Į 

kų “stnrosto ■” paliėgn su ki
tais valdininkais, tml komisa
rai tokiose vietose tuojaus su- 
organiziioj.'* lenkiškus sovie
tus, tokius pat kaip Rusijoje.

Sovietų pienai.

Iš Maskvos (i'rnjevan pri
siųsta civilis komisaras Tai 
jaunas studentas, kažkoks 1- 
vnnitzky. Jis ten piiZiarč gerą 
įspūdį, nes iškalbus, malonu* 
apsiėjime, inteligentas.

Man teko su juo susl**iti ir 
pasikalbėti. Sulig jo, iš Mask
vos įsakyta steigti sovietus so- 
džiuose. dvaruose, miesteliuo
se ir miestuose, kur tik ineina 
liolševikų kariiomenė.

Sodžiams *ovi<*tai sudaromi 
iš dviejų miestų sovietų, ku
riuose vra (nt tris narius. Tie 
nariai nėra renkami, Ih-i pap
rastai paskiriami. Tie sodžių 
sovietai tikrenylsjc nėra so
vietai, liet revoliucijiniai ko
mitetai.

“Bet." >akė Ivanitzkv, 
“Mnskvos noras (įaskolbti rin
kimus visoj Iz’iikijoj su tiks
lu išrinkti atstovus reni ral i n 
šalies sovietan.”

atrodo, kad bolševikai 
nori susovietinti Lenkiją.

Nori visos Lenkijos.

Ivaiiilzky nenoromis disku- 
snvo apie utilitarinius Iki i še vi
ki; tikslus. Jis jm reiškė, kad 
Rusija nori okupuoti vi^ą lx»n 
kiją. Ir darys taiką tik tuo
met, kuomet Lenkija bus 
soyetinta ir federativiai

SUIMTAS TĖVAS IR 
SŪNŪS.

Abudu kaltinami žmogžudys
tėje.

Columbus, O.. Rugp. li
čiu suimtas Krank Bianeo, 1- 
talas, ir jo 12 metų suims PauL 
Abudu pristatomi į Willinm« 
jmvictą. Illinois valstijoje.

Abudu intariami žmogžu
dystėje West Frankforte, III.

Sulig liudijimu, Bianeo, nu
žudę* du vaikinu, dėl ko 
\Vest Frankforte ir buvo pa
kilusios riaušės prieš Italus.

PLĖŠIKAS NESURAN
DAMAS.

Policija ligšiol nesuranda 
juoduko plėšiko, kurs aną die
ną buvo užpuolęs traukinį 
Engletvoode. Užpuoliko pa
šautas valgomojo vagono per- 
detinis mirė.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S8.).

PINIGU KURSAS.

sn-
*Ur

Svetimų viešpatijų pinigą m* 
tė, mainant neniaž.aa $25.000, 
rugpjūčio 11 bnvo tokia sulig Mrr 
dumta Loan and Tnist Gou,

Anglijos derlingų uvanii $3.87^4 
Li«tnvo-< 100 anlninu S 220
Vokietijos K<0 markią 
Izonkijo* 100 markią 
PrniieuzijM už 1 <hL 
Italijos už 1 dol.

2.20
.45

13 fr. 57
19 1. 70

1
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7 KAI .VLIK V DIENILVATIS

“DRAUGAS”
Ktaa koadlsn* IMiyTtM ncd^ldlratu*. 

PRKNVMLIl.<1 v)S KAINAI 
CBKIAOOJ m C ŠULNYJE:

Puaci Mėty 
•w. VAiar.

Metama ................................... $<.00
Pašei Metę ............................ 8.00

Prenumerata mok nai tikai n o. Lal- 
akaltoiM nuo ut>lralymo dienos 

ano Naujų Metų. Norint portnal- 
adrero visada reikia prlalųsM ir 

adraaaa Pinigai geriausia etų-

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

Uprrkant kraaoje ar esproee "Mo- 
acjr Order” arba (dedant plnlgua | 
gagiatruoi* bu Ak*.

FAKTAI PATYS UŽSAVEKAlU

S"

kurių apsisprendimo tiesę p. 
Wilsonas tuip iškalbingai ir 
taip nesenai garsino siųsdamas 
jų jaunuomenę j Europą lieti 
kraujų. 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, knd tų aukų reikė
jo, idant Rusija toliau galėtų 
spausti tas tautas, kurias jos 
carai pavergė.

Suvienytų Valstijų jiolitikos 
vedėjas rašo, kad jos savo 
draugiškumų Rusijai parodė 
nepripažindatnos Baltjurio ros 
publikų, kaipo atskirų nuo 
Rusijos neprigulini ngų vieš
patijų. šitų notos dalį laik
raščiai paduoda ne ištisai, o 
tik savo žodžiais sutrumpin
dami, knd jiolitikams leng
vinu butų užsiginti jų baisaus 
turinio.

Viena mums paginsiu, kad, 
turbut, jkijio Gulby rašinys 
nėra tarptautinių mantikių ak
las. o tiktai pnrtijinčR 
gudrybė. Ji mynioja 
vius, Latvius ir Estus 
kad tos mažos tautos 
halsų gali paduoti už
kratų kandidatų į preziden
tus. Ji glosto Įlenkus ir Ru
sus, nes tie daugiau turi hal
sų. Ji plačiai postringauja 
prieš Istlševikus, kad patrau
kus galingas kapitalistų jie- 
gas. Bolševikai, žinoma, su
pyks užtatai, latt 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, kud Amerika nėra 
taij> bloga, kaip ponas Colby 
jų rodo. Mus, svetur gimusie
ji, labiau branginame šios ša
lies garlię, negu jos V’alsty- 
las sekretorius. Mes taip-gi 
turime savo partijų kovų, bet 
savo ginklų purvus neši uosta
me Amerikos autoritetu

Seimams Besiartinant.

e

<

<c

«

Z

Lietuvių katalikų idėjiniai prįyiai uuulatia prikaišioja Įdėtu 
viama katalikams, buk šie nieku tautas ir tėvynė, labui neaidar- 
buoja. žemiau paduodame skaitlinėmis kiek Lietuviai katalikai, ku
rk- prijautė Tautas Fondo darbuotei, jj rėmė savo gaiialomis auko
mis. Taipgi skaitlinga parodo, kiek tonus aukomis tapo sušelpta 
karės nukentėjusių Lietuvių. Lai musų kritikai skaitlinėmis parodo 
savo darbus, knr jų atitav liko mmandoton šelpimo reikalams. Mra 
dirbome viešų visuomenės darbų ir su tuo msaidėpiainc. Pasirodykit 
ir jus, ponai, T. F. kritikai T Štai kų T. F. yra miuaadojęs šelpimo rei
kalams:

16-1-15

kad tų valstijų kunigija pa
deda tėvams gerai, išauklėti 
vaiku*' netik precf^sse moky
klose. bot kologijusa (gttnna- 
sijoae) ir universiM’.uos<‘ Tam 
tikslui yra jaunuoiuenės-inoks- 
Icnių draugijoj sn šimtais 
tūkstančių narių. Tus draugi
jas turi sau tiksly pažinti gi
liaus katalikų mokslų ir reng
tis prie katalikų visuomeni
nio veikimo. Talys moksleivini 
negali nusistatyti katalikų pa
saulėžvalgoje be žmogaus gi
liai pažįstančio katalikų Baž
nyčios mokslų, kaip kad yra 
kunigas. Tai jie turi savo va
dovų, kurie nustato jų visų 
veikimų, daro paskaitas va
žinėdami per kuopos, tveria 
ir žadina nykstančias arlia 
sukrypusias draugijas, lo
kius vadovus-kunigus jie turi 
arlm kiekvienoje dij‘cc/.i;oji* 
po vienų, du, arba jį užlaiko 
pati centralė draugija. Gerai 
praiavinlus uiiiverjūtclu .du
dentus, kaip kad yra Prancu- 
r.ijoje. siunčiama pas pakrikų 
darbininkus, kad jauni veikė 
jai arčiaus susipažintų su pa
čių darbininkų gyvenimu, jų 
reikalais ir aiškintų įvairius 
darbininkų klausimus daryda
mi paskaitas arlm paskali įėji
mus. Kad kartu su sau paves
tu jaunų fabriko darbininkų 
būreliu praleistų Šventadie
nius, lankytų minėju., knygy
nus ir kitokias įdomias vielas.

Netik moksleivių jaunuome
nei yra skiriami veiklus va
dai. liet ir darbininkams. Ir 
čia beveik visuomet yni ku 
nigas. nes jam yra lengvinus 
išaiškinti visus darbininkų gy
venimo sukeltus klausinius 
katalikų mokslo dėsniais. To
kie darbininkų vadai kunigai 
važinėju iš vietos į vietų tver 
darni darbininkų įvairias drnn 
gi jus, sukrypusias stiprinda
mi, žadindami prie vienodo ir 
tampraus veikimo. . įvairių 
darlx> ryšių darbininkus su- 
burdami į profesines drau
gijas, o jasias suvieninliudami 
ir suriedami j Federacijų, Fe- 
deracijas suvesdami į Confe- 
įlernę’.ms. Tokiu budu visas 
katalikų darbininkų veikimas 
nusistato sau tikrų pagrindų 

! ir liendrų stipri] veikimų. Vie- 
! tiniai parapijų kunigai sulig 
1 savo laiko nuolikio ]>adodn 
tverti ir vesti visokias darbi
ninkų ir jaunuomenės draugi
jas. Labai pagarsėję Belgi
jos socijologos domininkonas 
kunigas Kutenąs tankiai daro 
tmskailns PrancuzijoM darhi- 
niiikam.i, labinusiai Paryžiu
je ir kituosi* didesni uosi* mies
tuose. Toksai tvarkas katal’- 
kų jaunuomenės ir darbininkų 
veikimas parodė savo stipry
bę. Itll8 metuose Šveicarijos 
socijalistų paskelbiąs gene ra
lis revoliucinis Is-tikslia strei
kas netik kad jokio pasiseki
mo neturėjo katalikiškuose kan 
tonuose, bet dar protestoniški 
kantonai: Hemas ir Ciurichas 
liko sutvarkyti. Ainis 1920 
metai- Prani*4izijo.4 socrjn 
listų darbininkų Vyriausioji 
Darlio Taryba piskHbč gene 
rulį streikų pirnuj zeguži'*s Im* 
unudns darbininkams, kad 
valdžią sugriovus, tėvynėje 
betvarkę įvedus. Tada stojo 
visokio susisiekimo darban ka

Viso (msaulio katalikų vei
kimo pamatų sudaro įiati Baž
nyčia su kunigija. Pirmi'*ji ka
talikų Bažnyčios mokslo ir 
doros dėsniai yra skelbiami 
bažnyčiose: ar tai per jiamok- 
sius ir išpažintį, ar tai moki
nant katekizmų.

Pradėdama katalikų Bažny
čios mokslų skiepyti mažiems 
dar vaikams ir juos dorai au
klėti, kad jiems davus j>aina- 
tų ateinančiam jų gyvenimui 
Paaugę vaikai ir baigę pra
dines mokyklas skiriasi savo 
visam gyvenimui kelių. Kas 
turi lėšų, eina dar augštesnį 
mokslų, o kiti renkasi rank
pelnio profesinį dirbtuvės dar
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- 
kvk!o< gyvenimas. Tmnii drnn 
gai, draugės, įvairių tautų ir 
tikėjimų liendreiviai, papro
čiai, būdas ir tt. tampo j visas 
puses jaunuolio nenusistovė
jusių sielų, būdų, tautystę it 
tikybines pažvalgas.

Neužtenka pamokslų klau
syti Imžnyčiose arba katekiz
mų išmokti iš atminties dar 
vaiku esant, bet reikia visų 
savo antžį šviestis ir pažinti 
giliaus Katalikų Bažnyčios 
mokslų, josios pagrindinius dė
snius ir tvarkyti savo gyveni
mų taip, kad jis nei trupučiu
ko neatsitrauktų nuo musų iš
pažįstamo mokslo. Ar (ai mes 
Imtume mokslininkai, ar įp
rasti darbininkui, visuomet 
mes paliekame katalikais.

Jaunikrtitis ar jaunuolė pa
tekusi į augštesnę, ar paskiaus 
į augštųjų mokyklą, jeigu ne 
turės tikro pažinimo savo iš
pažįstamo katalikų mokslo, 
tai nematys, kur ji ar jis yra 
vedanti įvairių knygų skaity
mu ir klausomu mokslu. 
Patys vadinsis dar katalikais, 
o jų dvasia jau nebus kata
likiška. Kai]) kad mnsų da
bartinė lietuviška inteligenti
ja (tekildama Rusų mokyklose 
visai neteko to. kų jiems pir
mos jaunystės dienose buvo 
įkvėpę jų tėveliui.

Darbininkas pradeda užsi 
dirbti sau duonos kąsni vos 
dar keliolikos metų amžiaus. 
Patsai sau stato daugybę įvai
rių klausimų, ar tai dėl tur
tų nelygaus ]>adaliniino, ne
lygaus darlm apmokėjimu, ar- 
tia delei savo asmens aprū
pinimo Imilų 'nelnimei atsiti
kus. senatvei prisiartinus ir 
t. t. Neturint tikros šviesos 
iijNistalų, sekama jiaskui bi 
kokios jtažvalgos skeltą ją ir 
tnip esant dnr katalikų iicIk*- 
sielgiaina sulig kataliku mok
slo dėsniais. Jaunuolis ar 
jaunuolė, iši'*jusi iš tėvučių na
mų tyromis širdimis, nekaltais 
vaikeliais grįžta iš dirbtuvių 
visai netekę tikėjimo ir doros. 
Nes pirmųjų gyvenimo dienų 
kvotinę nepnjieįęė ji< i.-luiky- 
ti ir siiklujs).

Visų 
kunigai 
talikai 
sutvėrė 
draugijas tikrai.' katalikų 
tuokdį* dėsniais, kaū *'iH pa

•

29-4-15
8-2-15

12-28-15

Lietuvių Draugijai nukentėjusioms nuo karo šelpti
Vilniuje.............. 2,000.oo

tai puriai draugijai ..................  3,000.oo
tai pačiai draugijai .................................................10,000.00
Lietuvių Šelpimu Komitetui PruMioac, per Dr. Gai

galaitį ..................I.OOO.00
Draugijai “Intusnis’’, Šveicarijoje, belaisviams šel

pti.......... 1,000.00

S. D. LACHA WK3

4-316
j

5-14-16 Lietuvių Dr-jai nukent ė juokaus nuo karo šelpti,
Vilniuje .................. 2,000.ou

Lietuvių Dr-jni nukentėjuakoui nuo karo šelpti, Vil
niuje ........8,957.34 

Dr-jai “Lituania," Šveicarijoj, belaisviams šelpti . .2,000.AO
Ksavimi Vanagėliui, Vaišavojc. sušelpti........ .  150.00
šelpimu ti'ikiiiuiiia i>< 1 kun. Dziuiidiivjėių, švvica-

• rijoj......................S.OOO.oo
(’cntralinm Lietuvių Dienos Komitrtui( prisirengimui

prie didesnės rinkliavos 1 <L Lapkr., 1916 m).........l,000.oo
per Stockhobno Lietuvių-Švcdų Komitetų Kaunan, 2.000.oo

Vilniun, S.OOO.oo............................,......................... 10.000.00A »•
Americau Ib-lief Fund for war widow» and orphans of
L11hunn1n. •••••«•..••■«

Lietuvon per Lietuvių Pildomąjį K ūmi t., Švcicar., 
Lietuvon 
Dėl karo

7*12-16
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1P.WAITCHES 
ATTORNZY AT LAW 

unuvM advokatas 
VAU Vakarai* T Iki S 
Nedaliomis 11 Iki 1.

«&•« H. Ai4Uand Ate. CMcoao, IIL 
Rionc Vardu 1S5S

10-23-16
10- 2316
11- lV-lU

P. Colby ir Lietuva.

Trečiadienio ryta patyrėme 
Suvienytų Valstijų Valstybės 
jekretoriaus p. Bainbridge 

fkilby nottt rašytų 10 Rugpju- 
io šių metų ir įteiktų Italijos 
aulia.-adoriui baronui Cumillo 
Romano Avezzanan. Tas raš
tas jMilieėia pačius svarbiau- 
sius ir pačius brangiausius 
(Lietuvos ateities dalykus. 
Lenkai tuomi raštu turi 
džiaugtis, o Lietuviai- mažių- 
hiažiausiai liūdėti.
! l’-nas B. Calby Italams pa- 
sakOj kad Suvienytos Valsti
jos pavartos visas savo prie
mones (employment oi all a- 
vailable means). kokias tik 
turi, kad politiška Lenkijos 
heprigulinvlM- ir jos žemės 
nebūtų sumažintos (for the 
Eiaiutainance of Poland’s po 

tical independence and terri- 
torial integritv). Tokiais pa

iniais ji. 13. Colby visus 
ų lurisus busiančiuose 

idento rinkimuose vilioju 
Amerikoje viešpatau- 

ančiai demokratų partijai.
Jis moka {Mitikti ir Bil

ams, pirniiausini. ]iasigir<ln- 
bus, kaip nuo Kovo mėnesio 
517 metų Suvienytos Valsti- 
os meilingai pritarė Rusijos 
■evoliucijai, kaip pirmutinė 

'Ainerikn tų revoliucijų pripa
žino, kaiji arti susibičiuliavo 
BU Rusija karės metu, kaip 
puprato, jog Rusų žmonės jau 
pailsę bekariaudami.

Labiausiai turi patikti Rn- 
tuomi, kad ]»ri])ažįsla. 

t>g ]>o Rusijos valdžia turi 
ilikti visos carų pavergtos 
tos, išskiriant Suomi jų. Len 

ija ir dalį Armėnijos. Tų 
rbiijjų ir mus mindžiojan- 
dokuinento vietų paduoda- 
taip-gi ir angliškai, kaip ji 

{įgarsinta Amerikoje.

“To Kumninrizc tbe |MMition of 
governinint. I wuuid say, 
urr, in rrs|siii**- to your <-.v 

plkuK-y ’• inųuhy. ih.tt it *<«ul*l 
wį will> cnti.rn^lii,,* « . I«-«*I ** r.1. 
by the ullšd nnd assodatod 

posirs that th< territorial int««- 
ritv and tnie Issindruof Russin 
tfull bo rraperted.
J “Thesc lx>un<lari<f* should pro- 
perly inciude the wliole of tbe 
■armer Russiun empirtt, wi1h the 
■BMption uf Finland proper, 
fthnic Pol«nd. nnd surh territon 
Mi jiiny b>' acrrrcfuetit frum u part 
<>• the ArnMHi'uin stati-.
L “The -*Mpirniio)iM of iheae na 
ttonu for independence are logiti- 
■Milc. Each ma« forvibiv aniiexe.i 
Ind their Iii •TMlSrti fanu nppret- 
Kve alien rule nn^vro no agirrct.- 

againut Rwsi#*s lerritorial 
■ghta, and haa raocircd Uic sam 
Bon of the publie opiniuu uf all 
fi e pctiplrs. ”

f
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I

kovos 
Lietu- 
delto, 
mažai 
dėmiu

1027-16

Teisėjas apie Rusiją.

Iš Rusijos parkeliavo (,’hi- 
uagos inunieipalis teisėjas Fi- 
slier. Jis tenai važinėjo žydų 
pnšeljMis reikalais.

'feisėjas Fislier tvirtina, jog 
įHilševikiznias Rusijoje taip 
prigijęs, kml jis lenai pasilik 
siųs IhImū ilgiems laikams. 
Teisėjas nesistebėtų, jei bol
ševikų valdžia ant visuomet 
įsigyvuotų Rusijoje.

Tam tikslui yra svarbių 
priežasčių. Kuune visų Rusų 
tautų sudaro valstiečiai. Vals
tiečių didžiuma prielanki bol- 
ševikizmui. Bolševikai valstie
čiams davė didesnius plotus 
žemės. V isokia kont r-revoliu
cija gali panaikinti liolševikų 
valdžių, 'l'uoinet ir patys val
stiečiai nukentėtų. Nes jie nu
tektų žemės.

Tad, anot teisėjo, valstiė- 
•’iui yra priešingi kontr-revo 
litieijai ir stovi už liolševikų 
valdžių. *

Teisėjo nuomone. Suv. Val
stijos turėtų |>ri]iazinli Isdše- 
vikinę Kusi jų, atnaujinti sau 
tikins ir pradėti prekylvj, kaip 
y ra buvę senosios Rusų val
džios laikais.

Indomi ta bolševikinė Rusi
ja. Vieni jų ]»eikia, kiti negali 
atsigerėti. Teisėjas Fisher sa- 
kosi jis Maskvoje naktimis 
vienų-vieuas vaikščiojęs ir nie
kas jo m-iižkabinėjęs. 
stiumet jis su savimi turėjęs 
ne mažai pinigų.

katalikiškų šalių 
ir šiaip ka- 

pasauliniai veikėjai 
visokių dariai rųšnt 

tikrai.'

čiame žmogaus k'udioniniame
gyvenime nušviest ų

talikų jaunuomenė ir darbi

Vr

su

kataliko
d> Ar tni paimsime ftvei-

ninkai. Socijalistų |>rirengta

Ir vi-

Taip saugu

11-10-16

4-30-17

k
8-1-17
6-21-17
8-11-17

10-9 17 Dcl karu

. 500.o<> 
5.655.91 

|ht Lietuvių Pildomąjį Komit. švcicar. 10.000.oo 
nukentėjusiai moksleivijai, per kun. Vili- 

mavieių Šveicaruose..........3,500.oo
nukentėjusiai mutodeivijai Petrogradan, per

st 11 d« 11 rud 1 . )0-). 81

Lietuvon per Liet. Pildomąjį Komitetų Šveicaruose 10,475.85 
per Liet. Komitetą “Lituania” šveicaruose.......... fi.OOO.oo
Šelpimo reikalams per kun. Dobuz.į Šveicaruose, ..15,000.oo 
Pasdpa moksleiviams Šveicaruose, ......................... 1,000.00• • • • • • •

10-15-17
2-1318
7-20-18

10-30-19
1919-20 Liet. Raud. Kryi Rėmėjų sekcija, pasiuntė Lietu-

3-24-2U Motery Sąjungai Kaune ...

Visu laboVisu labo

von, 20.883.95

. 5,000.oo

.$124.638.47

Apart to, L. R. K. R. sekcija drajianoniia pasiuntė Lietuvon ui 
apie milijonų dolierių vertės.

Kiek-gi muxų ponai kritikai yru sušelpę ir kų*

Tautos Fondo Sekretorijatas,
222 S. 9-th Str. Brooklyn, N. T.

. ■ ■■■

earijų. ht Belgiją, ar galutinai
revoliucija nepavyko, Praneli-

ir Prancuzijų, tai
|

matom**, i
zija laimingai išplaukė iš rim
ti) pavojaus.

Dr. M.Stupnidd
3107 Bo. Morgai Street 

chicago, iuloioh 
TctetooM v*rd» MSS

▼alaados: — S iki lt UI TTU>;
• po plota iki B rok. NoOHto- 
asis mo » Ua S roL

Į Rodos negalima imvo skauĮ 
įiiau paliepti laisvę tų tautų.* 
I ’

I

Maskvoje, taip visoje lx>l& vi Bet teisėjas Fislier gal Juri 
kinėje Rusijoje. priežasties pagerbti bolševikų

<ial bolševikinėj Rusijoj ir (valdžių. Nes tenai jo tr.utie- 
nėra taip bloga, 
tvirtina holji

i

i

Amerikos Lietuvių jr.umtn
inenė s r.
nų s kitojm-

isj»ietiK5 į *‘Vy-
ir j itarhininkų

draugijas. Apart to dar yra

(lininių prie didesnio veiklu
mo, pataiso klaidas ii* gurina 
tolesnį liendrų veikimų. Karės 
laiku Amerikos Lietuvių ku- 
tulikų veikimas buvo lievcik 
visai nukreiptas į Lietuvos ne- 
prikiuusomybės iškovojimų. 
Dalmr jau yra Lietuvos val
džia ir tos valdžios Misija A- 
nierikoje. Tai-gi dabar nepri- 
seina Amerikos Lietuviams 
katalikams tiesioginiai rūpin
tis Lietuvos likimu, bet stip
rinti ir tverti pačių katalikų 
moksleivių ir darbininkų e- 
sančias Amerikoje draugijas, 
užinegsti artimiausius įr stip
rius ryšius su tokiomis pat 
jaunuomenės ir darbiuinkų 
draugijomis Lietuvoje, kud 
gulima Imtų beadnimis s {sako
mis tverti Lietuvos visuome- 
ninj, tautinį ir politikiuj gy
venimų. Negalima kų nors tver 
ti nesiibtirns visas |»ajėgas 
Ismdrain tikslui jmsiekti. Tie 
tūkstančiai ir dešimtys tūks
tančių {iriaugaučios Ameriko
je lietuvių katalikų jaunuo
menės, tai uola ir vilti* atei
ties. Tas turi rūpėti visiem* 
Amerikos Lietuvių katalikų
veikėjanu.. Jeigu mes negalė
jome (uunelrti augštesnio mok
slo be didelio vargu, jeigu
ne-.' Lietuviai daibiiiinkai kvn-
lėuič varau ir skurdų pranuii
linini sau gen-suės ateities k<
lią, tai musų ateinančios kar

ninku susiburusių į draugijas 
turi būti sustiprintas ir sus- 
])austas Isunirus veikimas ka
talikų mokslo pagrįstais dės
niais su pati rinktais vadais, 
kurie vien tik užsiimtų viso
kiais jaunuomenės draugijinio 
gyvenimo reikalais, kaip kud 
yra kituose katalikiškuose 
krabuose. Be tikro ir prity- 
ru.do vado negali armija gy
vuoti. Tas pats ir su visokio
mis darbininkų draugijomis, 
su pačių katalikų darbininkų 
nusistatymo veikimu. Be ben
dro darbo, be savo vado ne
galės darbininkų draugijos 
jMisekmingai veikti ir plėto- 
ties. Jų sudėti pinigai ar tai 
savyšelpai, ar taupymui ne
gali pasiekti tokio tikslo, ko
kį jos ]Misiektų visos bendrai 
veikdamos su pri tyrusiu ir 
giliui pnŽjr*tūiiuiu katulikų iuv- 

| k<lą vadu. Amerikos Lietuvių 
i katalikų kunigų seimas Pilts- 
| burglie nusistatė sau kelių, 
1 išsirinko vaikis. Tą ]«ntj pri- 
jvalėtų padalyti Amerikos Lie
tuvių jaunuomenės ir darbi- 

į ninku busimieji seimai. Visų 
j Amerikos Lietuvių katalikų 
bendras Federacijos seimas

I

I

turėtų Imti vainikas
Lietuvių katalikų

visam
veikimui

Amerikoje ir Lietuvoje, kad 
katalikų prieki >kie nors iihisų

šai neikaidytij musų paje^ji*
I ir nežarstytų musų sūdė.

tos turi Imti musų pačių ap
rūpinto čia, Amerikoje,
tenai. Lietuvoje.

ar
Taigi visos

prugiu. t
Kun. A. Vilimas. I

kaip dažnai1 čiams Žydams neblogiausiu1 grynai Moksleivių •iraugijo^-'Amerikos Lietuvių jaunuome- j 
ikų priešininkai* - einasi. i bendras Federacijoj seimas* nūs: moksleivių ir jau darbi-1

•a

A

Lietuvos Misijos Adresas
257 West 71 Kow York,

i
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IRT WA8HINGT0N0 
LIETUVIŲ DOME!

Sužinoję, jog tanie mieste
lyje gyvena geras skaitlius 
Lietuvių, o nėra U L. P. sto
ties, todėl, Racino stotis, įga 
liejome tris gabius vyrus, ku- 

_ rie atvažiuos į jus Rugp. 14 
d. Susirinkimas įvyks parapi- 

£ >jinėje svetainėje.
p' Būdami Lietuviais, bukite 
k tikrais Lietuvos piliečiais. |- 
: sigykite L. L. P. bodų* kas tik 
R; galite. Ne mes to reika- 
gVIltŪtnie) jūsų ir muąų tė- 

vai, motinos, broliai, seserys 
L ir giminės baisaus karo sa- 

varginti Jie kreipiasi į nms

1

Važiuodami nepamirškite pa
imti ir kviečių, t. y. pinigų 
tėvynės ir musų brolių didvy
rių sušelpiinui, kurie gy
ni Lietuvos nepriklausomybę., 
lTnninkąi, neturimo snausti. 
I kirbu ir aukomis remkime 
Lietuvos reikalus.

Mes, ūkininkai, ir-gl turim 
teisę reikalauti, kati Suv. 
Vai. pripažintų musų tėvynės 
pilnę nepriklausomybę. Mes 
esame šios šalies piliečiai ii 
turime teisę to pripažinimo 
reikalauti.

Vienas U rengėjų.

CICERO, ILL.

1 per platų vandenyna, kaipo 
U prie savo vaikų, brolių ir se- 

serų ir prašo musų paramos.
" No aukų jie prašo, bet paako- 

Ar-gi tesime ant tiek mes 
ted nr-iJ'r’Tvcimn 

jų prašyuui. Ar-gi busimo ant 
tiek meg ištautėję, kad galėsi
mo užmiršti musų brangių ša 
lėlę,'kuri mus užliūliavo ir iš 
leido į platų ]iasaulį laimės 
fte&otL Bet

į grvžk' ’ mums 
F šiais žodžiais:

gryžk. Miliau, svetimoje šaly
je laimės tu nerasi”. Ištikrų- 
jų be savo šalies, te savo kal
bos, ijc savo ]»apručių mes nie
kur laimės negalime rasti. 
Lietuvn tai via musų brangi 
šalelė, kuri priims mus, duos 
ramylię. jei tik mes dėl jos 
dirbsime, dėl jus kovosime.

Vyrai, darban greičiaus, ko
von karsčiaus, i’ujudinkiiu 
žemę!

Pirkinu* K L P. Išmuš.
Tadas Varams, agitatorius, 

L. L. Paskolos Racino 
Stoties.

dainelė: “8u- 
aiškiai sako 

“Sfagryžk, fu-

Draugija Lietuvos Mylėtojų, 
su si vėrusi Gruodžio 3 d., 1905 
nu, gerai gyvuoja. Daug su
šelpė sergančių narių ir ap
rūpino mirusius. šiandie drnu- 
trijn fnn nnrių. .Tų tirpo 
yra 23 garbės nariai, kuriems 
tapo suteikta dovana — žiedas 
pikniko dienoje, Chemausko 
darže, 25 d. Liepos. Dovanas 
gavo sekantieji nariai: P. Ka- 
valiauskis, J. Sruoginis, P. 
Rupšiu, J. Daukšas, F. »Stat 
kus. J. Mažintas K. Zelevičia, 
J. Jocius, J. Vilkelis, J. Pet
raitis, J. Simonaitis, A. Jaras, 
J. 6ukis, K. Ališauskas, J. Va
laitis, F. Barai u.s, 1L Pilkus. 
P. Slančauskas, P. Nakrošas, 
L Valentinavičia, S. Frizą. 
Piknikas pavyko.

lTž visų valdybų.
Nut rašt J. Karpus.

Bcabejonta yra žniogfti* kūnus. 
Kiekviena dali*, kiekvienas orga
ną* turi aavo darbą, bet jis reika
lauja ir kitų paramos, sandarbi- 
niitknvimo. Bnegenya vra svar
biausia daliu žniagatis-tnašiiitiH. 
liet atimk pilvą, o sykiu ir maiti
nimą, tai KUK’gt'iių veikiuias grei
tai sustos. Tobulai veikiantis pil
vas yrn irfcličtlnii pnp Ibn smege
nų veikimo. Tegu tik maistu* ne
tek tinlnuiiai snvirskinaniaa ir da
lelės liksis žaniohc, jos pradeda 
puti ir gamina nuodingus produk
tus, o tie gadina švelnesnius kūno 
organus ir trukdo jų veikimą. Ka
da taip atsitinka, tai jus negulite 
m-t aiškiui mąstyti, jaučiate svai
gimą nrpatoguiną ir reikalingumą 
palengvinimo. Imk SLAV18H 
CR0WN BITTER WINE TO- 
NIC rcguleriai prici valgį ir visi 
negerumai bus kaip ranka atimti. 
Jas virftkinima* pasitaisys, išsivu- 
lymas bus geras, jus smegenys 
aiškios, ir jus Iranas vėl tobuloje 
tvarkoje veika. Yra parduiMlntna 
jūsų dragštoriuoiM*. o jei neturėtų, 
nuokite J. B. SCHEVER CO., 17 
W. Austin Avė., Chicago, III.

 (Apgr.)
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ANT GALO SUSILAUKĖM 
DŽIAUGSMINGOS 

VALANDOS.

AKRON. OHIO.

• Rugpjūčio C d., 1920 ml, čia 
kalbėjo gerb. kun. A. Vilimas. 
Kai ha jo publikai lutei pati- 
k<x Po prakalbų susitvėrė 

g Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
skyrius. Valdylsni inėjo: pirm. 
A. Paleckio, sekr. S. Valentas, 
iždin. p-iua J ieva Skurvidic- 

*».
lšugp. 8 d. gerb. svečias, 

kun. Vilimas, laikė šv. mišios 
ir paaakė puikų pamokslų, 

4aipjiat jfiriną kart giedojo
vcMcras vadovaujant p. J. Keš- 
tlokul

S Tų d onų buvo vyčių pikui- 
^jtfas. Daug svečių atvažiavo iš 

Clevcland ir kitų miestų. Bu
to mažas, bei labai turinin
gas programėlis. Vietinis kie- 
bonus perstatė kalteti Fife- 
stone roberių dirbtuvės už- 
veindų p. Chupin, kurs kalbė
jo angliškai, 
tuvius tapti 
ciaie. Antru 
svečias kun.

J kalte visiems labai ]ištiko. To- 
S toM kalbėtojų,, kaip kuv. Viii- 

nme, mažai tesirai.’da
Ant gulo pušukta, pažaista

ir

>

ragindamas Lie
tuos šalies pilie- 
kalbėtojum buvo 

Vilimas, kurio

Ant g«
lietuviški žaidimai, tuo 
Užsibaigė programa.

Maudis.

0U8TER, MICH

■

Didžiausias piknikas.

Seklnudieiiyj, Rugpjūčio 
d., 192U. Lietuviai ūkininkai 
rengia didžiausių piknikų ant 
(Rotin<i Luke) apvalainio eže
ro kranto Custvrio Lietuvių 
parapijos naudni. Bus ]traku! 
bo* ir ivnkainos ankos tėvy
nėj Lietuvos, reikalams. Ta- 

«wh. ūkininkai, minėt n i 
dienoje nė viena* nepalikit na 
uuo, o atvažiuokite pikmkan.

15

rT!
i

Santiarbininkavimas
ORINT gauti gcriaUNią te- 
Icfono patarnavimą, reikia 

aandarbininkHvinio iš pinu* 
vartotojų, o taippat tarp Kom- 
panijus ir vartotojų.

Maukianti-, asmuo turi: 
1‘aMnnfr- kaila kaukia
ma* aMUiu. al*ille|da. 
Kalbėk vidutiniu tud*u m- 
IKTRarMal.
Kalbėk aKkiai. prMėR* 
lu|M» arti tclrtona, br< 
MoilytėjMit Jo.

s
Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdominusių Lietuvos iliustradjų. Su “Vyšiu’* 
9-ja No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita vra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia jutrašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalte neatvaisduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

r ✓ vuali

jEL i
< i

šaukiamu* asmuo turi a t m- 
liepti greitai. Abu turi vengti 
ilgo pasikalbėjimo* per telefoną, 
in* trukdoma kiticjnn vartoto
jams. kurie nori gauti vieną iš 
jų arl>a ir abudu telefonu. -

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

REKONSTRUKCIJOS DAR
10 SUTRAUKA.

Laivyno Departamentas. 
Departamentas nutarė padi
dint Suv. Valstijų jūreiviškas 
pajiegas Europos vandeny
se. Pulkai bus pasiųsti ir į 
Turkijos vandenis. Tas daro
mas dėl pavojingų aplinkybių 
apie Juodnsias juras ir aj>sau- 
gos amerikiečių gyvasties.

Amerikos Raudonasis Kry
žius. Pranešu, jog šeši tonui 
amerikoniškų siūlų, siųsti 
į Vengrijų, pasiekė Budapeš
tu. Siūlai bus išdalinti 15,- 
IMMi Vengrų sostinės moterims, 
kurios pasižadėjo biedniems 
niegst drapanas.

Imigracija. Iš New Yorko 
praneša, jog Liepos 29 <1 
^uv. Valstijų viršininkai pra
dėjo deportuoti visus indusus 
(ludostano piliečius), kurie 
ncįstiitymiškai gyvena Suv.
Valstijose. Oficieriai atgalimo 
į Lilis Įsiauti dvidešiiutu-sep> 
lynis indusus iš vakarų 
Pcunsylvanijos. Kilis Island 
urėdintnkai apskaitė, jog Suv. 
Valstijose randasi apie du 
tūkstančių indusų ir kitų gy
ventojų iš neįleidžiuiuų šalių. 
Jie inėjo į Suv. Valstijas Im* 
imigracijos biuro leidimo.

ANT PARDAVIMO.
<M-rfkamlt-)l lietuviai Pmnrlu. luui 

t* ■ parduodu btan) CKVKKYKf 
KKJfCTCVK ir taippat turiu mtdNnua 
de! /vvurykų taisymo Farduualti vilką 
kurtu |>ric4a*Uea. kad noriu valu uo
li taetuvrm. Man gaila parduoti gu
rą blsn). geroje vietoje, lietuvių spgy- 
Ventoje. A* darau gėją bitaj. a* damų 
kitame miesto taippat ir Cta darnu 
gerą gyvenimą. Ka* norėtą loiur.al 
paaMarytt nuu gyvenimą tai moldliu 
kreiptu po tuo udreeu
IU* a «• ei. Ck-rro. UI.

PAKMIM <»DA
Oronernė Ir fttrėernė Ulini* labai va
rai tMlrblaa l’r tetarti* pardavimu pa* 
Urano Mt vleltrt.

TT23 W. 1711. Mr.

TIK KtKT) f tJTVEStMt TOKIA 
VROOAt

rar-khMMU: UIS W. IIUi Mr. ! 
luini mitru Ir n>e<l*i<« namu 
Krautu** tr * kum bartai ttaodi* •• akai• «M**W«MMas* v-

h. VOSDOKF je co. 
M W. Hsn4otph Mr.

ict huar 1X*A

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaLūb „’a turiningų Lietuvos 
gamtų.

M ėgi Lietuvę, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
“Vytį.** Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija

3261 S. Halsted St. Chicago, UL
u--------------------------------------------------------------------------------------- <

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
Važinėjimas iš NEW YORK tiesiog į

BREMEN ir DANZIG
I

Visos abejonės jau yrn pra
šalintos. Vilnius, su Gedrinino 
kalnu ir vėl mnsų. Paminėji
mui tokio džiaugsmingo mo
mento, yra rengiama didžau- 
šia iškilmė, kokios da Chica
goje nebuvo. Nedėlios vakare, 
7 vai., paguraėjusiame Audito
rium teatre, kur teljui apie 
5,000 Žmonių. Minėtus teatras 
randasi ant Congrvss gatvės, 
tarpe IVabasli ir Micliigam avė. 
Privažiuoti galima visais ka
rais. kurie tik einu vidurmies- 
tin. fžunga j»o $1.10 ir po 55c. 
Visos sėdynės yra reservnotos, 
Italei ko ankščiau pirksi tikie- 
tų, to geresnę vietų gausi, ir 
nereikės prie tikietų langelio 
lankti. Traukime visi burinis 
į Vilnių—į Auditorium teatrų 
ir ten susispietę it bitys į avilį 
prabilsime: “Godeininfli, tu 
tu musų didvyri, kelkis, kelkis 
Vilnius jau tavo anūkų ranko
se: IJetuva ir vėl gyvuoja.’*

Tikietų gulite gauti sekan
čiose vietose: Just-Kulio ap- 
tiekoje, 3259 S. Halsted Str., 
A. Kareivų. 4537 Si. Wood 
Str.: Joną Viskonlų, 4635 So. 
W<ajd Str.: J. Mirkeliimn. 44- 
10 So. Riclimond Str., P. Sta
niulį, 443S So. Fairfieid Avė.; 
A. 1). Kaulukį, 2259; West 22 
Str.,; Joną Bngdžiunų, 2116 
W. 22 Str.; Povilų Pilkį, 729 
W. JStli Str.; N. C. Krukonj, 
1810 S. Peoria St.; Liudviką 
La.pinskj, 1639 N. Paulina St; 
Baltic Biure, 11441 Michigan 
Avė., Roseland, 1!!.; Jonų Tri- 
jonį, 8756 S. lloustin Avė., So. 
Chicago,; Auditorium teatro 
tikietų ofise ir pa< Komiteto 
narius.

REKALAUJA.

r

Imi, 
tt.

REIKALINGI 
Pagelbininkai 

Dėl geiieralio fabriko 
kaip trucking, šlavimo

dar- 
ir

8

Tdcfuna.* Hoalernrd

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS •

MSl S. Hnlrtcd Str. 
VALANDOS: t—12 A. M.

J—S; 7—S P.#M.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul.

• -

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEWART

Kambarėliuose ir Trečia Klesa

Kreipkitės

45 Broadway, New York City N. Y.

arba į Vietinius Agentus.

)

LAIŠKAMS
POPIERIAI
*!<•* turini vinoklrui rykle* »puu- 
*•1 Intą Initknm* ra*ytl |M,|iien). 
|>riv l.-vų. motino*, broliu, •no*’- 
r u. ttij'lltnoalor, vlaokly Biminlų, 
drauru. |M*)*t*Hii| Irti. 11*4. 
Jlmoti du Ino*. tautUko* dulno* 
ir tinoitiu* kilokion daina*

$1-00
kritntnln opai 
» pakaityta oi.

3 Tuzinai
*0 >«

Ken vertai*

Irtiftkai ntrtUMlinti 
vomta eu groMain
ir kvitrtkalr: j tu J giminėm* |.«- 
Sjrtan.tau.* bvl tnergelrt yra la. 
lai umaru gauti gndtą Uiianell. 
kuriame gratloml* ellulėmia yra 
itaukuotl juaų jauaMai prie Ją. 
TėvUiam* rra Arenti 1at*kal tla 
lauku nuo jinai itatHirv: ratyklt 
jieru* dailia* lalkkua au daine- 
Irtnia i*reik*to;*M jn*»j jiurtit;

Mą-ldK- Si.m* ltx.Ja.rs I>npirąial 
jao >r» Mtpakuoti po 3 luX *u 
Ikomrrtal*. ir prirengti IfcdąMt.

M G. VALASKAS 
MLMaaė A —* — — .~r m* * M.

DEPT H CHICAGO. 1U-.

ROKADELL STATYMO 
BENDROVĖ

Ar turi Lietuviu Rokaddlcs 
Statymo Bendrovė* serų! Jei ne
tari tai skubėk įgyti nusipirkda
ma* uore keletą jim šorų, nes se
rus yra kožuuin prieinamos po 10 
dol. viena. Duodam ir ant išino- 
kesrio įmokant du dol. nuu sero* 
uzsirašunt ir panku j mėnesį kiek 
gali. Turi dabar Inoj pirkti serų 
jei nori 1 d. Lapkričio dideli nuo
šimti procentą gauti- Darbas L. 
R. B-vė* yra pelningas už tui ir 
šrroH greitai kils. Dėlto pirk sau, 
savo muterci, merginai, vaikinui, 
broliui, aeserai ir t. t. žiūrėk kad 
J usu natnc ne batu nei vieno be 
jirakilnio* urtranizacijos Šeru. Iš
pirk nionvy order savo miesto pač 
to ir utsiunsk ofisan pinigus o 
šeros bus tuoj prisiunstos. Arlm 
klausk atstm-ų savo mieste o jie 
Tainiatai plačiau paaiškina. Did- 
mie«tij Chicago muša atstovu yra 
p. S. Čekanauskas, 4540 Fairfieid 
Avė., Chicagu, III. Raeine, Wis. 
p. A. .Jucius, 961 Milwaukec St. 
Ručine, Wis. Gary, Ind., p. ftls- 
pikeričia. Detroite p. Ailuiuaitis. 
Likusiu atstotų antrašus veliuu 
pranešime.

Jei nori kuki amatą mokintis 
kas rišusi su Statymu, murmiiuu, 
nioh-vojimu. plumberiu, elektra ir 
t. t., tuoj rašyk o uiusu Bendro
vė mielai pagvllH-s Tomiste išmo
kinti ir gyveninių laimingu pada
ryti. Musu Bendrovė yra vienati
ne Jk-ndrovė Auk-rike kuri Lietu
vius mokins amatų, bet varimui 
darbo reikalingi pinigai, užtai 
nondami sukelti kapitalą ir at
siliepiant j Jus kad palei išgale* 
pirktumėt šėru.
Siunsihuuas piuigu* visuomet už

dėk ši antrašą:

Lietuvių Rokadelles Bendrovė, 
130 Wooster Avė.

Akron, Ohio.

KMKAUh'G.Ui PAK.TKAtlS. 
prie krutamą pavelktSu teatre. Vieta 
išdirbtu, liutnia eina ącral. Kreipki- 
lė* tuoju ua

V. SUNEVK1I TK.
XMS So. Hal-.t«xl str. ata-itKO. IU. 
latro* liti***.
Vaiandc* nuo 10 Iki 7 ▼. dieną 

ir M< w I vai vak.
1‘hone: Yurila 2100.

RKlKAl.PfGAK MA5AD7.KR1S IK 
, KASIEKKA
Krutamu p«vrik«lt? tvr.tre. Abudu tu
ri būti jMtyrr. Tik Hubateniia tr Ne- 
deiiomta. Kreipki t.-* iuojbju*.

V, MISEVICICTR.
3h«S 6. H*lrt<-<1 M. CMvoku.
Vulund<«: nuo 10 Iki ! dicnq

“ t „ » vai. vnkare 
Ant antrų lubų.

iuah MJAG1

ITiberiui |>rlr Kainron Tmetor Co.. 
J.mcavdle. Wtac. l-ulva* mi Bonu: ra
listu eiti au aii|H/r, n<letita kandumą 
12 1*. M. »5.»0 Iki H | dieni}: vau- 
hininkul Ir viaokle in<^hanikai: ma- 
kmlalai; karpcnlerluit tnuoldcnai; 
geri cuttcrUu; ir grinderiai; found- 
r.-e Kompanija duoda katu bar) ir 
Burdą. MI uolia kandimą Ik- Wtaculi- 
alų | M lekią* n Milkus; teamatertai 
Ir njuvėjaj I'U Iki |10« mėnerttil.

Kambarį* |r Valgia; Reikalaujame 
prio darbo įnirote; unt ūkio; IV! 
mėnesiui. K. Ir V. Kaajftloec, atac; 
anglį m ir evppcrto. svaUmkeaitua 
Mino | Weatua dykai knndicną.

MAMOM) IOEVCY, 
oi 7 U". Madlrtui Str. "ud fbu.r 
Tcl.-Io.iax Melu Ki71.

•

REIKALINGA
liiteligcntiška. Kviesi furdinlv 

tarp 30 iki 40 metų acnuniu pri
turėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Li-nkiškiii, Lie- 
♦MvtUblrtaĮ tirelae-ee.TT.L**! ew

Vulando* nuo 
CflO P. M.

CŽtll<,kl*liH — 
Pranešti ūktai

A
1MM) W. 46th Si.

♦2*>.00 j suvaitę. 
Iu I'iiku.

102 ** Draugu“
Chicago.

rUiSklUIMAK
Aururtu 1 d. laiMias Aukekaltil- 

Itajo JleMu.U darbo ir natiniu kur 
kovo. Krnuinr, <i metų. G p.-dą C co
liu auglium,'. Chicagoje gyveno apie 
St metą

Ataitauktl f

KTAKIMI*)) > l.ICKC.
bo. Mardiltcld < Titnago, Ul. 
I Jotum* Aak«kata|
Ar)fcTMia Mr. (Jafy. Ind
0*1 Gan.

UI* 
arba
IMI 
Vrl

PAlIAKIMIMAb.
Hcikabaąa* X argonu.tuko* doraa Ir 
tlnnntla mvu aiiialn •» *u<*bu* pr>- 

atuuic tuokyt..^-į. TeatMIMra 
Mo aatr**<>:

Kun 4. Vaihmrao,
k 4<M» Tabar Mr. Fitabargb P».

PRANEŠIMAS PERSIKĖLIMO
kluomi itm.ie-Mi IH-luviatn*. J««K *» |>crkčli*u

savu hlaiKą iš po iintm-rio 2*34 So. Oakley Avė. | ilsiems 
taltjau |»ri.-ta»ma ir fiarankrsi.r «i«tą po numeriu 2110 
W. U Mrart. šah- lllincUm Teatro.

I*vrku ir iianliiodu namu- Ir bMus; UtoliHu pinjau* ant 
nuoMrtjbią; aimusoJii nito ugtticM |«>r«iu<*lu taivakar- 
U-s; MiuiM'-iu jitaicu- tartu ton; |uiru|ilnu fM-portu*; pa
dirbu ir ntrtiittnu ti-okias doku««-ulu>.

Mi ti-okials n-tkalai- rorklrui atUlaukyti aut naujo 
antrašo:

JONAS I.BAGDZIUNAS 
2116 W. 22 St., tarpe Leavitt ii* Hoyne Avc. 
TrlcTotM*: (anai 21**.

I

ve-

i

m.
DR. G. M. GLASER

Prakttfcuopi M tncšal 
Oftsaa 314* Ko. Montau M. 

Kertė *2-ro Su, CKiaaąo. IIL
SrECUALISTAS 

Motartiki;. Vyrukų, taipgi ebro- 
aUUtą Ilgy.

OFISO VALANDOS: Nuo 1* ryto 
UU > po platu, nuo (iki S valan
da vakare.

Nedėilomla kuo 9 Iki > po plėk
Telefoną* Ynrds *»7

paiynau 
moterių ligota: rū
pestingai pritin
ti u ligone ir kūdi
ki laike ilgo*.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UETUTM AKIU KPKTSAIASTAa

• •*• •
»A»a*aa^ ta • > * *
rlaauml akauiM- 
>a «*!«««, rtaicu- .

Mtartnin... *w-
QB4 ■k«u<*n‘*l*. 

katMtn aklu krrl.o. *k*a. 
katarakta Matikio; arttkra* aki* IBitedaaa. 
trtr.ina *«*an*ma* laktra (MVataatM ai*. 
Il*u*i*. klaida* Aklalal prllaUujui trirt-- 
aal. I*U Ir MII malaatl.uir paa.lbala S*r«a- 
ki<* aio rr>*|imo ir valtua elnanriu. 
kr kirti ValaaOaa. ava U Utį I vakarą 
aan.mia m* 11 UU I «aL *o m**.
1553 W. 47th St ir Ashland Av.

TeMatUrt Ome MM.

NlMOKfiSl PINIGUS BERE1KAL0
Mnsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje

Parduodame už žemiatMią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofi*o darbam.- yra naujau- 
aos n**doa. Vžbūkdh visokius ialkrudjuu*, žiedu*, fiiubi- 
mus ir deimantiniu*; gramafonus lietuviškai* rekordai* ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir atnoikų, kokių tik reikia I>ir- 
bame visokiu* ženklu* draagyku'^m, taisome laikrodžiu* ir 
tnuiikališkus instrumentu* atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
LAKDAVĘ., UI
Telefonas: DROVER 7309
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KATAL1KBKOS ŠVENTES.

Ketvirtadienis, Rugp. 12 d.. 
Šv. Klara.

Penktadienis, Rugpj. 13 d., 
šv. Vigbertas.

TEISĖJAS FISHER APIE 
BOLŠEVIKUS.

Sako, bolševiku valdžia bus 
nuolatinė Rusijos valdžia.

vi-

=
S 
s

=
iN. N.gvi. kaip niekur kitur dnr ne

būta.
“Kituomet buvo (uiskelbta. 

jog Rusijoje moterys yra na- 
rijomdiziiotos,” sakė teisėjas 
Fislier. “Ta netiesa. Bet ap 
'įvedimų ir persiskyrimų pa- 
lengvinimai moteris imduro 
didesnėmis vergėmis, ne kaip 
butų jos nncijonaliznotos.

“Kas nori apsivesti arba 
|a*rsiskirti, nereikalinga turė
ti jokių teisminių procedūrų. 
Tik eiti miesto biurą n ir už-i- 
registruoti.

“Paakinimns apsivesti tad 
gana skaitlingas. Retkarčiais 
nevedusieji žmonės yra span- 
džiutui kokių gyvenimo sun
kenybių. Tad einama, užsire
gistruojama ir vienai dienai 
tipsivednmu.

«

mn biuran ir užsi regisi aioja- 
iiui, jog nenorima yyvrnli jh»- 
rnje. Tuomet registras jiersis- 
kyrii'ius Įrašo j j»ersisk yrimų 
knygas. Ir pabaigia.

“Vaikus auklėju valstija sa-. 
v<> lėšomis kol jiė suauga.”

Socijnli'tni visas įnikus pies
tu šokdavo, jei jiems buvo pa- 
sakoma. kad soeijalizmo tvar
koje moterystė Ims paniekin
ta ligi žemiausio laipsnio, kad 
nuo tėvų vaikai bus atimami.

šiandie taip praktikuojama 
soeijnlistinėj Rusijoj. Socija- 
listai gi lyti kaip musių pra
riję.

I

Bolševikinė Rtt'ijn yrn 
šokių priešginybių šalis.

Taip sako (.Tticngos ntunici- 
jialis teisėjas Fislier, kurs 
parvyko iš Rusijos, važinėjęs 
ten Žydų sušvlpimo reikalais.

Parvažiavęs Cliiragon i' 
New Yorko Fislier pasakė lai 
kraščių nųiarterinius:
“Mes neturime maišyties i 

Rusijos vidujinius nukalus. 
Ale.' turime atnuujinli preki 
l»ii su sovietine Rusija. Bol 
ševikų valdžia yni ĮKitvari ii 
ji. matyt, ‘pasiliks ten visuo
met. Karas su laukais Rusu-. 
suvienijo taip, kaip dar no- i 
kuomet. Koiuiiui'tii partija tn-, 
ri npie TtKl.ttoti nariu. Bot vai 
'tiei'ini. katrie reprezentuoja! 
mažiausia ItMt.iMMi.ooo gyv«n Į 
tojų, stipriai stovi už Lenino j 
valdžių.”

Ką jis matęs.

Teisėjio Fidier Ritsijojo nt 
aulos ir matęs visokių in«lo- 
tnybių.

Teondiniam Rmsijos komu-: 
nistų m veninio nei vienas no !

. *. ‘. . . . turi jokių nuosavybių. Nežiū
rint to. kotuereijnlizmas pink- Į 
tikinimu gyvenime yra stip 
nts ir bujojus.

Teorijoje kmlir jiardavinias 
namų yra nneijonalizuotas.1 
Bet praktikoje privatiniais ko-1 
Ii ai' vedami reikalai kitopla- 
čiansiai. prie to prisidedant 
ir patiotits komunistams val
dininkams.

Rusijoje gyvuoja dvi rūšys 
teismų. Vieni yra komunistu 
ofieijaliai teismai, kiti pri
vatiniai ir paslaptį. T pasta- 
rnositis žmonės dauginusia ir! 
kreipiasi privatiniais roika- Į 
Inis.

Valstiečiai gavę žemės.

“Valstiečiai nuo bolševiku 
gavo žemė-”, sako teisėjas. 
“Tad jie šiandie bijosi, kml 
kita valdžia gali nuo jų at
imti tų įgytą žemę. Todėl ir 
laikosi dabartinės bolševikų 
valdžios, nors ta valdžia toli 
gražu neduoda jiems pilnos 
jiersonalės laisvės. Ve kodėl 
nš manau, kad lmlševikinė val
džia Ims pastovi ir nuolatinė 
Rusijos valdžia.

“Žydui Rusijoje apsidengę. 
I'kivalgę ir apdrausti. Nepaken
čiami tik Zvdni zijonistni, ku
rie prieštnrauja bolševikų val
džiai ir ju* iie|itipa/.jsin.

“Dėl lo Žydų kalba uždrau
sta ir Zvdų tarybos neleidžia 
mos.

Apsivedimai ir persiskyrimai.

Ib-t užtaigi bolšvvikinė Ru
sija yra Mtžlngiiri rnoterysb 
kluucinie.

Anot tvi'ėjo, ten npsivedi- 
iiuu ir jM-r'iskyrini.’ti taip len-

11 a'. mit itis" "k i'\'injn"e 
A. PETRATIS & Cv.

Mortgagc- Bank
RIU I>TV1*—IXsl|Cl\<|

t

i
i

IŠ TOWN OF LAKE

N. N.
M. Setkaitė, V. Da- 
Siaudvyticnč, N. N.

R. Arnašaitė, U. 
P. Le-

N..

DRKUGAS——
ga. N. N„ N. N- > N.. N N N 
N.. N. N., N. N.. N.’N., N. N., 
N. N., N. N., N. N„

Pn JOr.: J. Nikas, J. Lengnu- 
garis, N’. N., N. N.

Po 25c.: N. N.. X.
Sykiu $354.75.
Tegul geriausias Dievas am

žinu gyvenimu užmoka visiems 
gerai «larantiein> dėl .lo Var
lio.

Kp. valdyba.

Sulzman — Peisert kompa
nijos ofise, 4OJ12 Elston avė., 
plėšikai nakčia supluišino stip
rių geležinę Šėpą ir paėmė 
11,400.

UIIUIHIIIUHMIlIlinHIlHI

Lietuviai, įiVilnių!
Sostapilė Jau Musų! 

Lietuvos Vėliava ant Gedemino Kalne
Paminėjimui Atgavimo Vilniaus, Lietuvos S^tapilėa, ir išreiškimui sąra diilžin džiaupn 

tokiame in-urbiame momente vrn rengiama

LIETUVIŲ MILŽINIŠKA IŠKILME
Didžiausiame Teatre Chicagoje, Ton kur randasi didžiausi vargonai. Ten kur ntrihunn ga 
Kiaušius operas ir koncertai, Ten kur kalba prezidentai, tai yra gardauriame pasauly,

European Amencan Bureau 
bitui* ia l’iuiitoi. l*ar,1u<Kl.i 

i -O i i < tgoCt *-* 
x<n litui 4is 

liU» w. zatb Mr. Cltlrscn. 
lųiuhl.-trrl Cll

14.

AUDITORIUM TEATRE
Ant Congrcea tarpe Wabaah ir Michigan A

Nedėlioję, Rugpiučio-August
Lygiai 7 valandų vakare

nu.PRANEŠIMAI.

Surašąs nukotojų, Aukojusių 
nnšlničių lininiai Švento Anta
no dienoje, Avento Kryžiaus 
linžnyčioje.
K. Jeniunas ........   $10.00
J. D>|>šaH ........................... 6.00

Po 5 dol.: B. Norvilaitė, V. Ge
čienė. A. Vnitkaitr, J. Paulina.
K. Klieni. O. Milinaviėaiiė, D. 
Nausėdaitė, K. Lbtkaiukas, S. Siu 
šnys. L'. K.,

Po 3 dol.: 
rnnšnuskis, J.

Po 2 dol.:
Zaubcraitė, M. Dursicnė. 
kas. E. Jonikiaienė, P. Buknus- 
kia, J. Knniušėnas, L. Nutautas, 
A. Kvetkauskis, J. Zarumbienė. 
A. Pratašienė, P. Kaspntaiič, K. 
Vaičkus, J. Nutnutaitė, E. Kučin- 

|skicnė, J. Andriejunas, J. Rastu- 
Anlrvtojnus išnaujo einn-'ti*’ V* P**ghukis, S. Staszepa- 

•ka. E. Sereikaitė. J. Mctrikicnė. 
I \. Rymidnitė P Tolrikis. K.
.šiuĖuuilč, 1*. Datševiėnui, A. Su- 
rvilas, O. Pocaitė, A. Stumbrai t ė, 
M. šinuėitivėnas, l’. Žukauską^ 
J. Dapkaitė, B. K.. K. Gnmu- 
lauskaa, V. Daukša, O. Dobiliena.

Po
nas.

Po 
kis.

Po 
mauskaitė, 
Gabuiitė, . 
A. A. Noreikicnč, R. Jukncvičia, 
J. Nausėda, K. Montvilas, M.
Kazulauskns. J. Kamušėnas, K.
Pocius, M. Suminąs, J. Šeputis, 
S. Družnis, M. Pilipavičia, J.
G ru m b i nas. J. Gedvilas, A. Ru- 
dinskas. V, Pctravičia, A. Scd- 
barns, J. Stuglvs. J. Elijošius, K. 
Burknuskis, A. Gečienė, O. Bra
zauskienė, O. Bukšaitė. A. Skvirca,
O. Diinnuskaitė, A. Budas, J. Kan- 
tausknM, J. Povinknitė, M. Martin
kėnas. J. Bulavu. P. Gečas, A. 
Vaiskia, J. Pudžaitia, P. Knleiša,
P. Mcškonis, K. Šimonis, M. Jo
nikas, M. Krauklyz. A. Kazlaus- 
kis, J. .šunanskis, J. Urtaa, K. 
Jaspellda, J. Zclevas, U. Kičas, 
A. Katauskis, P. Miiaševieia. K. 
Girdžius, K. Tamašauskis, M. Kai
rys, J. Vaitkus, K. Baltokienė. Z. 
Druktcniš, J. Keršauskas, A. Mi- 
ševičia, Noreikienė, M. Anjnš- 
lui, J. Ausricnė, A. Noraaišas. D. 
Žųsyticnė, B. Murtikonis, J. Knr- 
dėlis. K. Aušra. R. KolicieUi’, P. 
\ aranauskns. J. Bcčclis, V. Šepu
tis. A. Butkus, N. Paukšte, K. 
Žilėnas, J. Sbarauricis, V. Baltru- 
konis, B. Vitartaitė, P. Znlutorie- 
nė, 1*. Birgiolas, A. Zdanavičia, 
L. Pakalka, V. Alekscndrauskas, 
A. Vazgirdns, O. šelgaitė, A. Syk
ius, J. Vaitickaitig, P. Zaltauskia, 
A. šertvitaitė. L. Kardelis, J. Bar- 
tuževičia, O. Druktenaitė, M. Weid 
nionicnė, S. ('iccnas, K. Mala- 
knuskis, M. Petrauskas, S. Kalite, 
W. Smogams, O. -Al n taktiška, K. 
Kripiaa, B. Kalvaitis, P. Gali- 
ijii skis, A. Stankus, L. Murinas, 
V Radavičiua, V. \Vaiikus, J. žu- 

k'ii.t-kas, A. Murau.ikis, F. ^nknti- 
ka.«. M. Pctnmaitė. M Bnjorinai 
1> K. Vcčcm'ė J rrepcuricienč, 
A. 1 aniašauskis. O. Vaiuutailė. P. 
Libiniė, A. Radavičia, O. Cicka- 
nnnskicnė, J. Izjiinssicnė, K. Va- 
*u>< ua, V. Sulini \ M. K-izmn tiė, 
A. Radžiūnas, E. Kaczinaitė, K. 
Janutavirh, A. Dagienė. J. Kar
inu, P. Dagys, J. Mišeikis, K. 
BaltiluiUNkia, A. Gcdaitienė. J. 
Wainokis, S. Sirvidaa, J. Girskis, 
P. Mikuticnė, P. Snbutaitė, M. 
šedienė, V. Katauskienė, J. Ma 
karus, A. Paškevičių, D. Mtikicnė, 
C. Pudžiulaitė, J. Gečaitė, O. Ą- 
bnravičienė, A. Palubinskis, J. 
Saviškis, M. žaltauskaitė, J. Ix>- 
veikia, A. Gricaitė, G. Šimonta, 
V. Suvirus. M Linkaiti, M. Bs»- 
taitė, J. Čepaitė. I'. Simonienė, U. 
Pannvii-iie, J. Skadya, P. Vitkus. 
O. Telieciiailė, J. Baltrukui!ienė, 
A. Kasputis, P. Židveirnė, J. Pn 
društui. N. Sukaitė, B. Moieč, E. 

! Kardelis. B. Navickaa, A. Koslci- 
jkaitė, A. Dautaras. J. Begauskis. 
|R. šimkaitč, O. TreMcleilr, M. 
• švaikauritau, R. Tiškus. F. Vcry-

-----------------------------------------------------------------

NEVYKSTA GELE2INKE 
LIŲ KOMPANIJOMS.

gele- 
imti 
jstn-

Tnrpvalstijinė prekybos ko- 
misijų kitiioinet antoriznvo 
geležinkelių kompanijas imti 
uugšteanes mokestis už vežio- 
iimų žmonių ir prekių.

Bet kai kurios atskiros val
stijos turi įstatymus, sulig ku
rių savaip patvarkomi 
žinkeliai ir draudžiama 
nugštesnes mokestis, kol 
tymas neat mainytas.

Illinois valstijoje gyvuoja 
įstatymas, sulig kurio geleži? 
kelių kompanijos už važinėji 
mn nuo žmonių gnli imti tik 
2r. mylini.

Dabar kompanijos mėgino 
tą mokestį kuom* | tad vigu bi li
ti. Tuo tikslu padavė Stote 
Publie I tilities komisijai |x*- 
lieiją. Komisija Įieficijų at
metė.

Ta komisija taippat atme
tė reikalavimų ĮHididinti mo
kestį už | Kekių vežiojimų, už 
Pullmano tikėtus ir vežiojimų 
pieno. Pripažino tik daugiau 
imti už bagažus.

SUIMTA DAUGIAU GALVA 
2UD2IŲ.

I >«■! nužudymo ptilietnono 
McGttrk l»e suimto Moriarity 
Mitinta dar keli kiti. Tarja* jų 
vni: Ktmiley Kusalkowski. Po- 
trr Kusanski ir Ellirkson.

Policija yrn nuomonės, knd 
šitie trys yra tikrieji žtnog- 
žmlžiai-plėšikai, kurie nužudė 
pofirinoną.

PROKURORAS GAVO 
“SLAKERIŲ” SĄRAŠĄ.

"ikto federalis 
ie iš \Vashin- 
•o “silikonų” 
a 212 pnvar- 
nebits paskel- 
utlikti lyrinė- 
e nebus sun-

i

i

s

1.50: M. Paukštė, J. Kaėi- 
N. N.. S. CcikauskaK.
1.25: P. Jonikaitč, S. Olbcr-

1 dol.: J. Jucienė, M. Kaz- 
; A. Laurinskaitė, V’. 
J. Pctrokaa, 0. Milicnė.

parapijos svet.

Brighton Parite L. L. Paskolos 
Komiteto avarini* miririnkimas 
bus ketvirtadieny.), Rugp. 12 d., 
8 vol. vakare
(prie 44-tos ir 8o Fnirfield avė.).

Visi turintieji knygutes priva
lot būtinai atsilankyti, nes turimo 
laimi daug svarbių įlalykų ap-

sutikimo L. Mirij. ■s ir kitų reika
lų.

J. K. Enčrri*, rast.

IŠ WEST SIDE.

Delri kiliai avurbių ir neatidė
liotinu reikalų, kviečiame visus 
Wext Sides L. L. I*. Bonų jMirda- 
vinėtojus ir aukim* darbuotoju* 
ateiti susirinloDniii, kuria Ima 
ketvirtadieny j, Rugpjūčio 12 d 
Aušros Vartų parapijos 
je, 7 >30 vai. vak.

Apart tn Inu išduota 
skaita rioties komitetų 
nešta svarbių Žinių.

Pardavinėtojai atsineškite kvi 
telių knygutes.

L. L. P. Bonu Kamit.

’V 
svetaine-

pilim al- 
ir pra-

Aiuomi p randu nnrinms A. M. 
C. & B. T.V N. A. Us-al 257, 
kad ofisų partfėmė į Kolumbui 
svet., 48 ir Paulina gatvių, ant 
auta; lubų. M<4cėd.imi niėiicsinra 
duokles ir kitais reikalais ninlo- 
nėsite kreiptis nugščinus paminėtu 
antrašu.

Jonan P. Parkaimkat, rašt...

T
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=
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Po valgiai neutmirtk. kad garlio- 
sias valataa tavo skilviui yra BATO- 
NTC. Pralalln* visus naamarumna 
■uvirtklnlmo, o im reisais. kad rei
kia pam.-vlntl tisas. Parduodama 
pas visus aptiakortaa

PROGRAMAS
Ant šios nepaprastom iškilmės yra užprašytas pirmas Lietuvos Prezidentas Ant. Smcton 
Ant šios triukšmingos iškilmė*, spėrijnliai atvažiuoja Lietuvai Minijos Nariai, gert. Jau 

Vilcišia. Majoras Pmilas žadeikis ir kiti kų tik atvykę iš Lietuvai kalbėtojai nu naujausi 
mis žiniomis iš musų tėvynės.

Iškilmės vakaras bus pamargintas puikiu, jausmingu, ir žavėjanėiu muzikališku program 
ir grojimu milžiniškų sujudinančiu ir širdį uždegančių vargonų ir orteatroa.

Viena dalis programo bus tai didelis surpraizaa-ašaroa, džiaugsmas ir entuziazmas. Ti 
sykį ir tai tik pianų ir paskutinį sykį sąra gyvenime matysi tokį reginį-tai yra pirmutinė i 
paėmime prngn f,»<1.1 nepraleisk jo* jeigu esi tikru lietuviu-suminu ir dukterimi T.tefuvns.

Bus taipgi rodomi lietuviški kruUunieji paveikslai kurie paliks šiiMyjc kiekvieno lieti 
vio amžinų įspūdį — nes yra sujudinanti, graudinanti ir džiaugsmų priduodanti. Plunkmi 
gnhiuurio raštininko nepajiegtų jų aprašyti, todėl brolau ir sesute ateik ir paregėk savo akim 
lų nepaprastų reginį.

Chicagos Lietuviai turėjo daug didelių ir įspūdingų iškilmių, liet ši iškilmė pralenks v 
sas-gali būti tai pirmutinis ir paskutinis toks vakaras, nra akys regės tų ko pirma nieką 
neregėjo; ausys išgirs tų ko pirma niekad negirdėjo; širdis pajaus tų to pirma niekad neja 
tė.

Šioje iškilmėje pirmu sykiu kiekvienas lictuvys pilnai supras kų tai reiškia būti tikru Iii 
tuviu. Jeigu musų didvyriai. Gcdcminas, Vytautas, Algirdas. Keistutis ir kiti, regėtų tą mi 
žiniškų minių lietuvių tėvynainių susirinkusių Auditorium Teatre, Rugpjūčio 15-tų, tai pi 
sakytų “U tai čia yra tikri Lietuvos sutini ir dukteris.” Bet brolau ir sesute, nėra tokie 
plunksnos kurį galėtų tinkamai nupiešti kas dėsis tame vakare-toje džiaugsmingoje iškilnu 
je, gerinus pribuk, paregėk ir paklausyk, nes kitos tokios progos jau nebus.'

Jeigu dienoje iškilmės lytų, žaibuotų ir griautų, nenusimink, nemanyk kad tai pase) 
ės blogo oro, tai bus išreiškimu jausmų ir praliejimas džiaugsmingų ašarų senovės lieti 

vių dievaičio Perkūno kad Vilnius Lietuvos Sostapilė. jau lietuvių rankose ir ant Gedemin 
kalno jnu plevėsuoja Lietuvos trispalvė Vėliava. Todėl nežiūrint koks butų oras keliauk j Vi 
nin į Auditorium ant didžiausios lietuvių manifestacijos.

Lietuviai Chicagos ir apielinkių miestelių viri traukite į Vilnių, į Auditorium Teatrą 
ten visi vienu balsu sušuksime: "Valio. Vilnius Lietuvos Soatapilė. su Gedemino Kalnu ir vi 
musų.” 1«a> glvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva.” Musų suvienyti to vakaro balsai sujt 
dins pasaulį — viri žinos kad lietuviai gyvuoja.

PRIVAŽIAVIMAS — Privažiuoti galima sekančiais karais: Indiana Avė., Cottage Gn 
ve Avė., South Side Elevator, Metropolitan Elevator, Statė St., Van Buren, Harriaoi 
Blue Iriand Avė.. Arrher Avė., Karine Avė., ir diiugvl kitų.

ĮŽANGA *— Idant kiekvienas galėtų pasinaudoti proga šios nepnprastos lietuvių iški 
nu*. įžanga yni laimi prieinama, kad tik (mdengus lėšas. Jeigu liktų koks ]>clnas tai bus pi 
nukautas Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Pirmos Lulsm. Lažos ir Pianas Balkonas kartu su War Tax po $1.00. Antras ir Ta 
čias balkonas po 55e. sfi War Tax.

Tikictųs pirkti iš kalno galima sekančiose vietose: Bridgeporto: Justino Kulio Aptiek* 
je. 3259 So. Halsted St.. Tuwn of I^ake: Antana Kareivų, 4537 So. Woo<l St., Jonų Viskonti 
4635 So. W<mm1 St.. Brighton Park. J. Miekeliunas. 4410 So. Richmond St., P. Stasiuiia, 443 
So. Fairficld Avė., W<«t Side, A. 8. Kauluki, 2259 W. 22 SL, Jonų Bagdžiunų, 2116 W. 2 
St., 18-tos ir Union, Povylų Pilkį, N. C. Kru-konis, 1810 So. Peoria 8t„ 729 W. 18 St., Nori 
Side. Ludvikas Lapinskas, 1639 N. Paulina 'St., Ilom-land ir Kenmngton, Baltic Biur. 11441 M 
eliigan Avė.. So. Chicago, Jonų Trijonį, 8756 So. Houston Avė., Auditorium Teatre Tikiet 
ofise ir nuo Komiteto narių.

Širdingai visus lietuvius kviečia rengėjai, Chicagos Lietuvių Tarylia,
Lietuvos Laisvės Paskolos Chicagos ir Apielinkių Apskritvi

IMKI—■ raUa— 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas
Ji 10801 So. Slichlgau, Avrase C
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A. PETRATIS S. L. FAB1AN*

PRANEŠIMAS

CIRKAUB DIENA JAU ČIA 
PAT.

Ringling Bros ir Barnum & 
Bailey Laukiamas Perstaty

mas Pribūva.

Didžiausi pakulio cirkai, sūri- 
vicjiiję, atvyksią. Jis bu* rodomas 
per 11 dienų, pradedant ketver- 
gu. Rugpj. 12 d. Kiekvienas šio 
miesto gyventojas užiriti-rrauotas 
ir nekantriai laukia. Pats vardas 
— Ringling B ros ir Barnum i 
Bailey — dnr «njudino kiekvieno 
žingeidumų. Ringling Brothrra y- 
ra direktoriai to didelio parengi
mo ir už'ikrina. kad pragruuin 
bus viena iš << džiausią, kokia ka
da kas Atnrrikojo inutė. Bus mil
žiniška parodu gatvėse. Gyventojai 
daug) l>ę visokių gyvulių ir žvėrių, 
žmonės puikiausia pasinngę ir gi
• n—ot <»«<«•»• f^sgr - “ -—
bus didžiausin*. 
istorijoj.

EUROPEAN AMERICAN BUREAl
A. PETRATIS & S. L. FABlAN Vedėjai

Persikėlė j savo naują vietą

(Kampas Halsted ir 35th St)

Kviečiame visus savo rėmėjus atsilankyti j musų patogų naująjį ofisų, nes ji 

esame gatavai prisirengę jums patarnauti kogeriausiai. Siunčiame pinigus ir pa 

chirfdame laivokortes j visas svieto dalis. Taip-gi parūpiname pašportus tiems žm 

nėms kuriems galima gauti, t. y. tiems lietuviams kurie yra Amerikos piliečiais, n 

nepiFečiai tuo tarpu negali gauti pašportų.
koki buvo
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