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VISA VOKIETIJA STOVI 
UŽ NEUTRALYBŲ.

Pakvietimli ateina iš Angli
jos, Škotijos ir Airijos.

PINIGU KURSAS.

Arli (*hica|{u llcitfhtH policija 
utr.id<> nežinomą nužudytą žrtomp 
Tni bu* “■loggerių” darbus, pu- 
retšicė policija.
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PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖ8 BONŲ. Seoul. Korėja, ltugp. 13. — 

Cholera Korėjoj jau nužudė 
daugiau GIMt žmonių. Daugiau 
3.000 naujų susirgimų pakilo.

Tuo naudojasi Rusijos bolše-4 

vikai.

Meksikos sostinė* olnrrvntorijoj 
ve kur •sūsniognifu< ubvgistravu 
siim.-kų žemės drebt’Jinią, įvykusi 
už miros tukslanfin milui

X<*ančini pinigus bankon Mnrie 
Mijzi plėšikam mi pipiru Ir užbėrė 
akis ir paėmė $2.720 pinigais ir 
čekiais.

Premjerai rengiasi naujon 
1 konferencijon.

ai prielanku *ną ••cridja*

karuotnenės. Bet *

Sinndard Oil Co. įstaigoje, 
Whi‘ing. lnd„ žuvo try-» darbi
ninkui. griuvu* nnl ją dideliam 
geležiniam kubilui, prie kurio 
liirlsi.

V nga rijos premjera* 
iš New Yorko iškeliavo

Ncicis gabenti amuniciją per
Vokietiją.

Chicigo ir prirniieri-iai — I’ra- 
giedri* šiandie oras. 
gniiiiH oras ir

TiTiipcrnturn vukar įtugšė'ntuia
K.'J L, žctninnsin — 67 1. •

Saulė teka 5:56; leidžiasi 7:54.

■* '

METAI-VOL V. No. 191

maisto, drabužių,

Thritnas fi’Bricn, 4U443 So 
Cnnipbcll, avc.. nu automobiliu į- 
rtziavo bilijnnlinėti, 563 iVcst 
43 gat. Padarė $8.000 ntiG»t<|)i').

siu, tuomet, _
tikėjosi apraminti Europą 
sitaikius bolševikams «u Len
kais.

{buvo pakėlę aštrius protestui.

Anglijoje Trukšmaujama Prieš
Prancūzus

Gal {vyks Ministerių Pirmininkų 
Suvažiavimas

(Mo. 4M). aatborted by the Art of October S. 1S17, oa fllc at the Port Ofricc of Ct>k«*o, ni. Bjr the oedrr of the PmMml, A. R. Burle«on, l*r»Mma«l«T Gmcral.
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Bolševikai Jau Arti Pragos

TRIJA..Ak

Londonas, - Rugp. 13. — 
Prnncuzija oficijaiiai praneši* 
Anglijai apie pripažinimą gen. 
Wrangelio de fneto valdžios 
pietinėj Rusijoj.

H

Tas pranešimas Anglijoje 
pakėlė trukšmą. Abiejų šalių 
vyriausybi'*s pradėjo susimai
nyti notomis. z

Anglijos spauda apie tą fak
tą labai rimtai rašo. Spauda 
charakterizuoja Prancūzijos 
priešginiavimus Anglijos idė
joms. Pareiškia, jog toksai pa
sielgimu* gali sutraukyti ar
timuosius tarp talkininkų ry
šiu*.

Prancūzija savarankiau ja.

l^aikrašciai atkreipia durną 
nesenai įvykusį faktą, kuo

met Prancūzija be Anglijos 
žinios^ buvo okupavusi kele
tą Vokietijos miestų.

Tais laikais jau buvo jMiki- 
lę nesutikimų. Tik ačių minis- 
teriui pirmininkui Lloyd Ge
orge viską* gražiuoju buvo pa
baigta.

Tuomet Prancūzija buvo pa
sižadėjusi ateityje nieko ypa
tinga nepradėti Im* pasitarimo 
su talkininkais.

Ir šiandie štai išnaujo Pran
cūzija pradėjo veikti be taį- 
kininkų ir, kas aršiau-

tuomet, kuomet Anglija 
su-

Pasiuntė notą.

Anglijos vyriausybė,’ guvu 
•j apie pri
pažinimą gen. Wrnngelio, tuo
jau* šitam klausime pasiuntė 
Prancūzijai notą.

Anglijos karalius Jurgis 
kaip vakar turėjo iškeliauti 
Skotijon. Bet Inkilus kriziui, 
keliom'* atidėta noapribuotaui 
laikui.

Premjerai turės suvažiavimą.

Čia neofici Jaltai pranešta, 
jog mini neriai pirmininkai, 
Lloyd George ir Millcrand, 
turįs suvažiavimą. Suvažiavi- 
•nas įvyks Prancūzijos miešto 
Boulogne ateinantį pirmadienį.

Suvažiavime bus diskusuo- 
iamns nastarasis Pmneuviioa * _• 
pasielgimas.

--------- —
Londonas, Rugp. 13. — Kuo

met Rusijos bolševikų taikos 
sąlygos lankams buvo paskel
btos, čia, alM*lnai imant, buvo 
manoma, jog, jau krizis pra
ėjęs.

Bet dabar išnaujo apsiniau
kė padangės. Pasirodė, jog 
taika įvykinti Europoje paky
la dar daugiau naujų klinčių.

fiiuo kartu ta svarbia tai
kai kliūtimi pasirodė Prancū
zija, kuriai, matyt, dar neuž
teko karui paaukotų aukų.

Prancūzija be niekur nieko 
staiga pripažino gen. Wrange- 
lio valdžią pietinėj Rusijoj, 
pasižadėjo jį remti ir podraug 
pertraukė visokiu* santikius 
su Rusijos sovietų atstovais, 
šiandie esančiais lx>ndone, 
su kuriais norėta tarties pre
kybos klausimais.

Yra aišku, jog Prancūzija 
taip pasielgė priešais Angli
jos norus. Nes-buvusioj andai 
talkininkų ministerių konfe
rencijoj nebuvo kalbėta pa
kelti tokius nepaprastus žy
gius, ypač kritikinėj U*nkam« 
valandoj.

Skaidosi talkininkai

Laikraštis Star apie tą nuo- 
tikį plačiai parašė antgalviu 
“Prancūzija yra, priešinga 
taikai*’ ir “Sutraškinta talki
ninkų Hythe konferencija.’’ 
Pažymėjo, jog talkininkų spė
kos suskaldomo* į dvi kitų 
kitoms priešinga* stovyklas— 
vienoj pusėj Prancūzija su 
Amerika, kitoj—Anglija su Ita 
Hja.

Laiąrašiis pareiškia, kad 
prancūzams norisi dar dauginu 
kariauti. Tas jų noras čia a- 
tM*lnai }Nismerkiamas.

Karo autoritetai čia parei
škia, kad talkininkai šiais lai
kais jokiuo budu negali na 
siųsti savo karuomėnes ko
voti pieš bolševikus. To*nega
li padaryti ir Prancūzija. Ir 
ji tai žino. Nes jei Prancūzi
jos vyriausyls* mėgintų siųs
ti ka rusmenę Lenkijon ar 
Rusijon, tuomet pačioj Pran
cūzijoj pakiltų revoliucijų.

Pagaliau.* tie patys autori
tetai pripažino, jog Rusijon 
sovietų galva l^eninas šiandie 
trnimfnnin Nes jis laimėjo di
plomatijoje ir nugštui pakilo.

Londonas, Rngp. 13. — Ru
są raitarijos priešakinės sar
gybos atsiduri’* palei Pragą, 
žinomą Varšavos priemiestį, 
anot 'pranešimo’iš Berlyno. 
Bolševikai oficijaliam prane

šimo ir Mfc-kvo* pareiškia, 
kati jie Lenkijoje progresuoja 
visai* frontais. Taippat ir Kri
mo fronte gen. Wrange1io ka- 
ruomenei užduodanti smūgiai.

Berlynas, Rugp. 13. — To
mis dienomis lankai pradėjo 
stiprėti ir smarkiau priešin- 
ties tadšcvikatn.*, einantiems 
ant Thorn, svarbios Danzigo 
karidoriuje tvirtovės, ir ant 
Poznaniaus.

Seka žiaurus mūšiai. Kelio
se vietose bolševikai nepersi- 
laužia. per Ijonkų pozicijas.

Miestelis Mlavra, per kurį 
eina Varšavos-Danzigo gele
žinkelis, kelis kartus buvo 
perėjęs iš raukų į rankas.Hian- 
die jis yra bolševikų rankose.

Danzigo karidoriuje Lenkai 
paskelbė karės padėtį.

Norima apsupti Lenkus.
Bolševikai jau atsidarą į 

Varšavos apylinkes. Ir tenai 
mėgina apsupti įlenkus taip, 
kaip jie yra padarę Gardine.

Kelios Trenku divizijos, kat 
ros veikia aplink %t virtuvę 
Pultusk. jau kuone patekusios 
tinklan 54-tą jai Rusų divizi
jai.

Skaitlingi Lenkų būriai, bu
vusieji pozicijose aplink 
M ako v, pasidavė bolševikams.

Naujas vadas.
Varšavai ginti paskirtas

Bdševikai nieko nepraras.

“l^eninas yra lapė.’’ pasa
kė viena* kari** valdininkas. 
“Jis šitam atsitikime nieko 
nepraras. Jei Lenkai nenori 
pripažinti liolševikų taiko* są
lygų, tuomet sovietinė Rusi
ja nušluos Lenkiją nuo žemės 
pnviršaus, kol Lenkam* sus
pės pagelbą duoti Prancuzi- 
5« «r ka** kita*. Gi jc: Lenks: 
sąlygas priims, tuomet ImUšc- 
vikai laimės. Išsipildys jų 
troškimai.

“Bet jei kartai* Lenkai tai
kos sąlygas priimtų ir pas
kui atsisakytų jas pildyti, tuo
met vrsn I^enkija butų apjuos
ta sovietais kaip kokiuo tin
klu. Nes Tankuose yra bolše
vikų. ftiaridie jiems ten pa
gaminama patogiausioji • dir
va.

“Kasgi tuomet kaltintų įvė
rimą c< praigaišiniiną Lenki
jos? Nes Leninas tiesiog at- 
*ukytų, Jog Lenkijai tokios 
padėties geidė Prancūzija. 
Prancūzai trukdė taikinties 
Lrskomc su boVUrikaU, pa
sakytą Leninas,

Paryžius. Rugp. 13. — \š 

Berlyno pranešta, kad tenai 
atkeliavę Rusijos bolševikų 
plenipotentai su tikslu atnnu- 
jinti diplomatiniu* santikius 
R ..

Kita bolševiką misija to
kiais pat tikslais iškeliavusi 
Austrijon.

Londonas, Rugp. ]3. — Au
stralijos Arkivyskupas Mann- 
ix, kurio Anglijos vyriausyta'* 
neleidžia keliauti Airijon, gau
na daugelį pa kvietimų iš pa
čios Anglijos įvairių vietų, 
Škotijos ir Airijos atkeliauti 
su kalbomis.

Pakvietimuose išreiškiama* 
apgailestavimas dėl vyriausy
bės nedemokratingo pasielgi
mo ir dėl praleistų ir šiandie 
dar turimų visokių nesmagu
mą. Nes paskui Arkivysku
pą sekioja vyriausybės agen
tai.

Jo Augštoji Malonybė dar 
nenusprendęs galutinai, kur 
ir kuomet keliaus ir kur apsi
vers. Tuo tarpu su pačia vy
riausybe nenori įsileisti Į dis
kusijas.

naujas vadas. Tni gei^ Doįv- 
bor-Musnicki. Seniau jis va
dovavo l^'iikų legijomii karė
je prieš Rusiją.

Jjenkai didžiausias pa.-tup- 
gas deda liolševikus sutrukdy
ti šiauriniam šone nuo Var
iavote Nes tam šone liolševi- 
kai maiiebruoja užeiti prieš 
Varžavą iš šiaurvakarų šono.

Ketvirtoji Rusų armija jau 
ties Varšavos-Danzigo g«*lcžin- 
kelitr.

Berlynas, Kugp. 13. — Vo
kietijoje užgintos žinios. Imk 
Prancūzija buvus reikalavus 
sulaužyti Vokietijos jiuskąll»tą 
fieutralybę *u tikslu gabenti 
Ix*Tiknins amuniciją arba ka- 
ruomenę |**r Vokietijos teri
torijas.
Vokiečių durim federacijos ir 

geležinkeliei'ių unijoj jmskel- 
bė prnk leninei jas j savo narius. 
Pareikalavo jų prisidėti tam
priai jialnikyti tautos n«*utra
ly bę. Bet podraug darbininku* 
perspėjo nieko nedaryti prieš 
talkininkus visuose jų oku
puotuose ruožuose.

Tėbai «i<>MMiuėini iiviruk<iv- 
ti talkininkam* transportaci-

Konstantinopolis, Rugp. 13. 
— Persijos bolševikinis sovie
tas laikinąja sostinę turi jni* 
atskyręs miestelį Ardehil, už 
koletos mailių j pietus nuo

•
Senoji l‘<*rsijos vyriansyk’- 

vis dar gyvuoja Teherane.
Rusų įHilševikai ištraukė 

kitų Persijos vietų dėl stokos 
maisto ir kitų kai-uuiio-nei 
n*iknlingii daiktų.

«

Azerbeidjano bolševikai pra
dėjo puolimą prieš Armėniją 
ir jau užėmė K:iki1rli<*' *’.r.

Az,*ri>eidj:ine yra vienuolik
toji Rusų sovietų nnnija. lutu- 
kiniuos ten dar dvyliktoji ir 
tryliktoji armijos.

Anglų kaliniai mieste Baku 
vis dar laikomi kalėjime, nors 
bolševikai senai pažadėję juos 
palinosuoti.

Rymas, Rugp. J 3. —Čia pra
nešta. kml Albanijos valdžia 
pasiuntusi Serbijai (Jugoshi- 
vijifl) ultimatumą. Pareikala
vusi Serbų kuoveikiaus apleis
ti Traliosc ir atlygini i GbO.- 
IMK) franką.

Pottsville, Pa.. Rugp. 13. — 
Vietos, kalėjime kalinys dur
ies AVilson išbūdavo 43 dienas 
ir mirė. Kalėjimo valdybų 
jain leido badauti ir luidu mir
ti.

joje ir elgtie* iš viršaus nuro
dymais.

Vokietijos finansų ntiniste- 
ris \Virlh apie šalies neidrn- 
IiIh' taip ym pareiškęs:
“Musų |>asi ketinimą * Imt ra

miems, nesikarščiuoti, pildant 
aštriai neulralvbe. Mes m-tu- a • • •
rime pakilti už D-nkų imjmri 
jalistinius troškimus. T.enkų 
orelis guli nukautas ir prislėg
tas prie žemė*. Nežiūrint to. 
įneš neturime toleruoti, jei per 
musų šalį butų siunčiama a- 
niunicija arba kaniomonė. 
Mes negalime įsivelti karau 
Pnmciizn kapitalo gerovei, 
t’žšviotiisi laisvė negali Im* 
skaisti mutns jm> raudonąja 
vėliava. Yni tuščias ir nesą
moningas <iaikln? kalbėt i apie 
prolet ari juto <lik tatnt urą šiuo 
laiku. Bot podraug mes ne
norime nei 
toros.’’

KA REIŠKIA “VISOS TIN 
KAMOS PRIEMONĖS.”

Washington, Rugp. 13. — 
Kuomet Suv. Valstijų vyriau
sybė jiaskelbė savo poziciją 
Lenkijos klausime ir pažymė
jo, jog T/mkiją paremsianti 
“vi'"iinK flnkamomir pnenio 
nėmis.“ tuojau* po to Len
kijos pasiuntinys Lulsmiirski 
oficijaiiai pranešė, kad Suv. 
\’:il*tijų pugvlhti lankams bu-

Tad kreiptasi j vabtybė.* 
sek n-t orią Colbv su j m k In ilsi
mu, ką reiškia sakinys “viso
mis tinkamomis priemonė
mis.’’ B««t *ekretorius to neiš
aiškino.

Visaip manoma.

šiandie tasai sakinys, ankš
tai surištas su Lenkijos nepri- 
klausontylic ir nepaliii'imnylic, 
visų vi*uip aiškinama*.

Niekam nežinoma, nr šalies 
vyriausybė pasiųs lankams 
kitruomenės. ar pavartos kito
kių priemonių.

Karuomenės klausime yni 
daug ubejonės. Vargiai tas bu
tą tinkamas žygis. Ta.** - pakel

t-dorndo Springs, Cclo., 
k ir Mimrkini paimign.

Ki<ą sekmadieni Amerikos len
kai v išima** niic’ttU'M'c turi* simi- 
rinkimus. Parinkti komitetai ke
lmus Wa».u.. Ttoniui padėkoti pre- 
•b1rn<ni

Chicagos sveikumo koinisi- 
jonierins Dr. Roliertson paskej 
hė, kati visam mieste vanduo 
gerti butų atvirintas. Nes
ta rują dienų nudros Michigan 
ežere į Chicagos pakraščiu* 
suplukdė daug visokių neš- • 
varomą.

Sako, visam mieste vanduo 
nešvarus, ir jį reikia virinti 
ligi sekančio komisijonieriaus 
pranešimo.

I
... .j tu trukšmą o|s»zii*ijoje. Tuo Į 

llabjaus, kad ia*nkanis pagel
iau siųsti karmuiMUię atsisako 
jMiti Prancūzija su Anglija. a 

1 
Lenkai nenori karuomenės.

■I
Patsai I^enkų |>astuntinys j 

neklausia 
vietoje lo reikalauja juisiųsli 
I s*nkij<<ii 
ginklų ir karo medžiagos. Ma
tyt, tuos visus daiktus, ne kit
ką paliečia tasai “visų nau
dingų priemonių“ sakinys.

Klausiamas apie tai vaisty
tas sekretorius negalėjo pasa
kyti, ar paminėti daiktai ga
lės būt pasiunčiami, ar Iaui- 
kijai bus paskirti kokie kredi
tai, ar kas tokio.

Lenkai gavo kredito.

Ligšml Suv. Valstijos 
kijai kristi tau yra jau daru- i 
sios armijos ir karės laivynu- 
medžiagos vertė* apie $82.- 
(MM),000.

• *Karės.sekretorius Baker, Imt i 
to. pasisakė, kad Suv. Valsti
jos yra davusios kreditan ka
rės imslžiagos ir l'krainai, 
kurią prezidentas atsisako pri- 

j pažinti kaipo atskiriu nuo Ru
sijos.

Sekretorius Colbv atsisakė 
išreikšti savo nuomonę apie 
Prancūziją, kuri pripažino 
gen. \Yrangelio valdžią.

Lubomirski aiškina.

Augšr'mu paminėt^ Lenkijos 
klausime sakinį tečiaus išaiš
kinę Lulmmirski. I^enkų pasiun 
tinvs pažymi, jog tasai saki
nys ir ta* jokių paaiškinimų 
suprantamas.

Nes visiems yra žinoma, 
ko šiandie išakija reikalinga. 
Ji reikalinga maisto, drabu
žių ir karo medžiagos. Ir lai, 
sako, reikalinga tuojau*. .Nes 
imlankus gali pasirodyti )it*r- 
vėlu.

Lutaunirski geriausiai išaiš
kina.

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė, mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 12 buvo tokia sulig Mer 
; liauta I.iuin n. n d Trust

.ingli’tM ktorlingų svarai 
Lietuvos 100 auksinų
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markiu

Co.:

KI.G4&
2.23
2J8

.45
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ŪKTI VU KATALIKŲ DIKNRAAT1S

“DRAUGAS”
Kta* kaadicn* tAskjmu ncdėldlcnlu*.

VREMUMERATOS KAINA: 
CH1CAGOJ TO VZSIENYJE: 

Metam* ................................... S8.00
Piutci Sietų . >xs . ... 4.00

BIV VAI AT.
Sietam* ...........;................. $4.00
Pu*ci Metų ............................. 8.00

Prenumerata tnokari (įkalne. Lai
ka* •koJtom nuo n:«lra*>mo dlenoa 
no nuo Naujų Moty. Norint permai
nyti adresų visada reikia p rialui*1. Ir 
aenaa adresas. Pinigai geriausia šių* 
MI ttperkant k rašo Jo ar eapreso “Mo- 
nejr Ordsr" aria (dedant pinigus 1 
registruotų lalKkų.

“Draugas” Publishing Co.

Šis tas apie M. Pro- 
zorą.

Pirm poros mėnesių putai* 
pinome p. M. Prozoro laišką 
p. Milošui. Prozoms via Lie
tuvos didžponis grafas. Pran
cūzų tauta gerbia jį už jo gra
žius prancūziškai rašytus vei 
kalus. Iš Danų kalis*.** jis iš
vertė prancūziškai garsaus 
Ibseno veikalus. Tai-gi, ma
tomai, jis moka ir Danų lai 
Norvegų kailių.

Prozoms yra buvęs gana 
žymiu Rusijos diplomatu. An
trojoje tarptautinėje Hagos 
konferencijoje grafas M. Pro 
toras buvo sekretorium. Ki
lusiam iš Lietuvos žmogui 
Rusijos valdžia nedavė di
džiųjų diplomatinių vietų, tin
kančių jo mokslui ir gabu
mams. Prieš karę p. l’rozor’ 
as buvo Rusijos atstovas žy
mesnėse Pietų Amerikos ros 
publikose, paskiausiai Brazi
lijoje. »

Dabar tas diplomatas gyve
na mieste Nizza, prancūziš
kai Niuo, ant ribos tarp 
Prancūzijos ir Italijos.

Mums beveik visai neturint 
žmonių išėjusių tamtikrus dip
lomatijos mokslus ir dirbusių 
diplomatijos darką prieš didįjį 
karų, .) 1m*s i vaduojant tokiais 
diplomatais koki pasilaiko, la
bai naudinga susipažinti su 
diplomatu profesijonnlu.

Jis juu jmsiaakė nurys tar
nauti Lietuvai, susivienyti su 
jos atgimimo darbu, sustip
rinti tarptautinę jos Įiadėtį.

Mus dienraščiui tie viskas 
patinka, kas patinka p. Pro- 
zorui. Jis nebūtų vertęs lb- 
sen’o veikalų, jei neimtų mė
gęs jų dvasios, lbsen’as bu
vo genijalis raštininkus, tat 
jo dvasia yra griežtai priešin
ga krikščionijos dvasini.

Bet reikiant diplomatijos 
darlią dirbti ir nemėgtiant jį 
pavesti nemokantiems turime 
rimtai susipažinti mi ji. Prozų- 
ni

Priesginiavimai Pre= 
zidento Obalsiams.

Kituomet Prezidento \\ ii 
šono vadovaujumo.- Siiv. Vai 
šlijo*, jmkilo prieš Vokiečių 
ini|w*rijulizmų. Pukelta karas 
prieš Vokietijų mi skambiu 
olralsiu: l’ž. pasaulio demo
kratijų !

Musų garbingus prezidentas 
skelbė idealius pasauliui pat
varkyti principu.**. Daug kur-l 
1ų iškilmingai jis pareiškė už 
kiekvienus, kadir mažinu mus, 
tautos npsi sprendimą ir sari-' 
stovy ta. Ji.- i«n-nkė. kad m ii 
vienu didžiulė viešpatija ne
gali savo norų glo-

'"•jiUtiuoiM ir anlduiuuina tau
toms.

Tai svarbiausieji demukra- 
tybės principai. Ant tų prin
cipų turėjo būt atnaujintas 
pasaulis pasibaigus karui.

Tų gražių ir skardžių žo
džių veilami prie karo laimė
jimo prisidėjo ir Lietuviui. 
Nes ir jiems rūpėjo njYsispren- 
dimns, tautos ir tėvynės ne- 
priklausomyta.

Pakilus Rusijoje revoliuci
jai ir talkininkams laimėjus 
karų, Lietuva apsisprendė. 
Pasiskelliė nopriklnusonia 
respublika. Lietuvai nepriklau 
somylię pripažino pati šian
dieninė Rusijos sovietų val
džia, Italija, Anglija, Prancū
zija ir kitos šalys. To pripa
žinimo laukta ir nuo Suv. Val
stijų. Laukta, knd gražus 
Prezidento paskleisti olmlsiai 
butų inkunyti. Tas reikaliuga 
jMiėios Lietuvos respublikos 
stiprybei ir pasaulinei demo
kratijai.

Susikovus Lenkams su tal- 
šėrikais, Suv. Valstijų vy
riausybė paskelbė savo pozi
ciją. Vaistytas sekretorius 
notoje Italijos ambasadoriui 
pranešė, kad Suv. Valsujos 
stovinčios už Lenkų nepriklau- 
souiylię. Pareiškė, kad Šūvio* 
nytos Valstijos nepripažįstan
čias bolševikų valdžios ir stip
riai stovinčios už senąją ne
padalinamų Rusiją su viso
mis jos dalimis, nors tos jau 
šiandie yra apsisprendusius1 
savistovūs respublikos. •

Suv. Valstijos nepriklauso
mybę pripažįsta Suomijai, 
ljvnkijai ir Armėnijai. Bet 
atsisako pripažinti Lietuvų, 
Latviją, Estiją ir Kaukazo 
respublikas. Sako, tos visos 
naujos respublikos yra Rusi
jos dalys ir neatskiriamos 
nuo Rusijos.

Koks lai baisus priešginai- 
rimas Prezidento AVilsono o- 
talsiums ir pasaulio demo
kratijos principams!

Ir tuomi daroma baisi ne
teisybė ne tik Lietuviams, 
ėjusiems, paskui tuos otalsius 
ir bėjusioms kraują dcl lais
vės. Bet visai eilei kitų tautų, 
kurioms likimo lemta buvo il
gus įnikus vergauti svetimą 
jam junge.

Reiškia, kad tie obalsiai *
laivo tušti, jais buvo priden
giama koki kiti tikslai. Juos 
aikštėn išvilks laikai, (ii 
šiandie mes turime taikin- 
ties prie šiandieninių varžan
čių musų troškimus ir teises 
aplinkybių.

Netikusi Transpor- 
tacija.

Kansaa valstijoje yni dali-, 
ginu kaip 35 milijonai buše
lių pernykščių kviečių. Tie 
kviečiui stovi supilti ukėse ir 
bendruose ūkininkų svirnuo
se.

Kad tą kviečių išteklių butų 
tralima paimti i malimu* rei- 
ktų p r (Kt dienų kasdien pri
krauti ]*o 48(1 vagonų.

Tuo tarpu jau nukirsti šių 
metų kviečiai, kurių bus apie 
150 milijonų bušelių.

Senatorius Capper tvirtinu, 
jog nesenai 50 svirnų su ja
vais .-uvininkai po ilgų pas
tangų vos gavo kasdien j»o 1 
vagonas javus vežti.

Daugel vietose sugedo dide
lis išteklius ankstyvų kopūs
tų ir bulvių. Nes ūkininkai 
negali gauti geležinkelių va
gonų išvežioti tuos produktu*.

De! pritrukime vagonų 
\\ isconsino valstijoje pieno 
produkcija vi*- labjaus mažėja.

Dėl betvarkės nnt geležiu I 
kelių dangei vietose uždaryta J 
daur irbtuvjų. Dešimty* tn*

Delei p. Vileišio Tautos Fondui 
Daromų Priekaištų.

I’. Vileišis daro daug prie
kaištų Tautos Komiui. Tai 
jam apyskaitos neaiškios ir 
nežiūrint į tai, kad T. Fon
das perdaug net smulkmeniš
kas apyskaitas laikraščiuose 
garsina; jisai, lyg koks prin
cipais.*, reikalauja jų oficija- 
liu keliu. Tai vėl nesupranta
ma mums logika tvirtina, kad 
T. Fondas esąs skolingus pi
nigų Lietuvos valdžiai (!!); ir 
jam, kaipo Lietuvos atstovui, 
turi tuos pinigus prisiųsti. Tai 
turi pretensiją^kad T .Fondas 
nefinansuoja kelionės Lietu
von grįžtančių beturčių ir jm- 
liegėlių ir kad neduoda lėšų 
kun. Žibaus knygai išleisti, 
ir tam panašiai. Kiekvienam 
pigu matyli, kad tie priekaiš
tai nieku nepamatuoti; kad 
p. Vileišio reikalavimai per
viršija jo kompetencijų ir T. 
Fondo galimybę juos išpildy
ti; kud p. Vileišiui paelani tu
rėtų Imti aišku, kad taip elg
tis yra netaktinga ir neteisin
ga; — tat vis dėlto tuos prie
kaištus daro ir tiksliai ardo 
T. Fondo intaką į žmones, ati
traukia juos nuo aukų ir pa
čiam Fondui nori surengti 
pražūtį. Kodėl? Ką blogo 
Tautos Fondas yra padaręs ar 
gal jMularyti- Lietuvai? Kodėl 
jo gyvenimas ir augimas ne 
duoda p. Vileišiui ramiai mie
goti?'D juk mes visi žinomi' 
ir p, Vileišis neguli prisimest) 
lo nežinąs, kad buvo toks kri
tiškas momentas "nišų dabar
tinėj istorijoj, kuomet T. Foli
jas stipriai pastūmėjo neaiš
kų musų tautos likimą nepri- 
gulutvtas linkon. Apie tą mo
mentų taip rašo savo rapor
te musų gerbiamas atstovas 
kun. J. Dobužis:,

“Šiaip ne taip Gruodyje 
1918 m., pergyvenę visokių 
kartybių, įkūrėme ‘Lietuvą' 
— Spaudos Ųiurą. Lietuvos 
valdžia ją sutvarkė, nustatė 
jai programą, o amerikiečiai 
upsiėmėm aprūpinti pinigais 
ir visokia pagelta. Tuomet 
Lietuvių tauta ir valdžia bu
vo kaizerio malonėje ir ]x*r- 
gyvenu pinigų krizį, ypač Lie
tuvos nvprikiausomyltės pro
pagandai, pasaulyje skelbti. 
Tad Tautos Fondas tuo pačiu 
laiku atėjo Lietuvai talkon ir 
savo aukomis išnešė Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą 
dailiai ir rimtai j platųjį pa
saulį. Musų spaudos Biuras 
veikė Berne, atstovybės buvo 
Ijųiizanoje, gi kovo mėn. 1919 
m. persikėlė irgi Ikman, Aš 
buvau tų įstaigų ’general mu- 
'•agur’js’ ir mcrzda'au visaip, 
visur visokius -matikiu*. Mnn 
daug padėjo tas mano titulas, 
jog esu Amerikos Lietuvių Ta 
rybos atstovas. Svetimtaučiai 
man tikėjo ir musų akciją kai-

kstančin darbininkų neturi 
darls*.

Nesenai lurpval*tijinė komi
sija leido geležinkelių kompa
nijoms pelnytiem daugiau pini
gų. Bet (aidėjimas nuimt ge
ryn.

Ateis žiema. Dėl netikusios 
geležinkeliais t ran.-portaei jo.- 
prisieis gyventojams šalti ir 
badauti. Nes miestai neteks 
kuro ir maisto.

NUO REDAKCIJOS.

Vakarykščiame “Draugo” 
numerije trečiame puslapije 
tilpo raštą.*: “Ant galo susi 
laukėme džiaugsmingos valau 
dos “ Tat } m apmokama* ap 
garsinimas, už kurį Redakci
ja neatsako.

—

jx> Amerikiečių rimta skaitė.”
Taip kalba kun. Dobužis o- 

ficijaliiune savo raporte, pri
siųstame neperseiuii T. Fondo 
pirmininkui. Rod? ir ta tu uics 
žinome, ką Tauto* Fondas y- 
ra nuveikęs Lietuvos ncprft- 
lausomybės išgavimo reikale 
ir p. Vileišis negulėjo to neži
noti, tai kam-gi ieškoti men
kų priekabių, kml tą Fondą, 
musų nepriklauseiiiytas stei
gėją, sugriovusi Ypač, kad tid 
priekaištai visai neteisingi. T. 
Fondo apyskaitos yra smulk
meniškos ir. visuomet luikraš- 
čiuose garsinamos. Tik tas jų 
nemato, kas nenori matyti. 
Kas dėt sentikių T. Fondo su 
valdžia, jis visados buvo jai 
imlankus ir peniaug net pa
lankus. Kad tik Lietuvos vnl- 
džiosMisija taip butų jam pa
lanki! Kodėl uetuvos Misijai 
ncapėmus pavyzdžio iš Ameri
kos valdžios nusistatymo link 
tokių organizacijų. . kaip A. 
Raudonasis Kryžius, Y. M. C. 
A., Knights of Kolumbus ir 
tam panašių? Jos padeda val
džiai, tat ir valdžia joms pa
deda, niekados jų nekandžioja 
ir neisikiša j jų ^organizacijos 
kontrolę. Tuom labiau nesi
kėsina ant jų gyvasties, nes 
civilizuota Amerikos valdžia 
puikiai supranta, kad panašios 
organizacijos tai dideliausias 
valdžios ramstis. O jms mus!...

Pavargėlių ar jialiegėlių 
Lietuvon gabenimas tai ne T. 
Fondo užduotis. Tuom reikalu 
privalėtų rūpintis L. Misija, 
nes kam gi čiąji atsiųsta ? Kas 
de! skyrimo lėšų kun. žilius 
knygai išleisti; tas priguli prie 
|H*litikinės akcijos, kuriai fi
nansuoti T. Fęudas visados 

rijų iš A. L.

tas sosto, ir mums nieko dau
giau neliko, knip tik su pa
garba į jį žiūrėti ir laukt, ku
ria tolinus Imis. Neilgai reikė- 
j<y laukti, kml pamačius, kaip 
jis nuo to sosto nulijx*, j si nuu- 
šė į partizantų minią ir uŽ- 
puolė ant Tautos Fando ofi- 
cijaliu ir privačiu keliu. įdrą
sinti tokia p. Vileišio takti 
ka, mes turime garbės ir tei
sės paklaustir jeigu Valsty
bės reikalai neleidžia p. Vilei
šiui Tautos Fondo šelpti, tai 
ar tie patys Valstybės reika 
lai leistų jį griauti? Ar tuom 
tikslu Lietuv. Valdžia atsiun
tė jį Amerikon, kad suardžius 
naudingą įstaigą kuri tigk y- 
ra aukavusi Lietuvos neprik
lausomybei išgauti ir paiiedu 
musų tautai dirbti kultūros 
darbą?

Kun. K. Urbanavyčius,
T. F. Pirm.

K. J. Krušinskas,
T. F. Si4cr.

vridnutinflį joje neliktų visai. 
Nesvarbu yra žiurkes peikti,, 
svarbu yra jas iš savu nauių 
išveisti. Taip ir su veidmai
niais.

Kun. P. Bučys.

FAKTAI PATYS KALBA.

laukdavo in*trikcijii iš A. L. 
Tarybos ir ta^jos užgyriino 
niekad nėra sk.vnfs lėšų politi-i 
kos reikalams. Kode! kun. Ži
lius neišgavo iš Tarytas už- 
gyrinio savo p’’*jrt:‘.A, lai jau 
ne inusų dalykas.

Beje, p. Vileišis yra pašinu-1 
tęs T. Fondui reikalavimą, 
kud išmokėtų 255.00 “algos p. 
Jonui K. Miliui, kuris būvu 
Ijttisvos Sargi] Centro Rašti
ninku ir liko* pakelta* į l^»i 
temintus Amerikos L. Briga
dos Viršininko. Čia T. Fondas 
atsisakė mokėti, nes jau yru 
išmokėjęs L. Sargams—Bri
gadų! $il,(MMM*>ir kiti tos Bri
gados viršininkai gaudavo ai- 
gus iš tos sumos. Kum tokiu 
diskriminacija p. Miliui?

lndomu, kaip musų visuo
menei išrodvs šitoks faktai*: 
Lietuvos Misijai atvykus Anx>- 
rikon, Tuutos Fondu pirminin
kas jHi.-iuntė p. Vileišiui i>u 
kvietimą ut*il:iukyti Bostonan, 
prie tos progos jo middaudn- 
niiLs, kud kaitai* priiknllmse 
užsimintų apie Tautos Fondą. 
kaijMi įstaigą |>adariusią tiek 
gero Lietuvai ir dar damriau 
galėsiančią padaryti, jeigu tik 
ją ofieijaliai purėnnis ir užgy 
rus. I’. Vileišis šiai ką atsa
kė:

Tamstos gerbiumąjį lui- 
šką nuo l!> Gruodžio turiu 
garbės atsakyti, jog Lictnvos 
N alstylH* Mi-ija yra utkeliu- 
vus į Ameriką įvairini* Vals
tybės r»-ikalni*. Ir įtari knip 
tokia negalėtų aktyviai užsi- 
ipiti vinto ar kito Fondo rei
kliais, ir laikyti jų lėSų ]>a- 
dengimtii prnknltas, nors 1ą 
skaitytų Intai svarbiu.

Su tikra p.garini,
J. Vtieižis.“|

Ta* Inimpn ir aišku. ) taip 
?u*i tl-i % ll.ilvn I

buvo kn.-> daugiau kalbėti. P. I 
Vileišį- užsilipo ant at>lovy. •

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

Apie veidmainius.

L Klausimas. Ar galima jja> 
sitikėti tokiuo kataliku veli

ju, kuris tarnui)jn laisvamaniu 
organizacijai užiimiamus kny- 
giaus vietą?

Kaimynrs.

Atsakymas. V. Jėzus paaiš
kino šitą klausimą sakyda
ma.**, jog negalima dviem jx>- 
nnm tarnauti. Kas lai s varna 
nių draugijoje y’rn knygium. 
tas katalikų organizacijoj pai
niojai, kaijio laisvamanių šni
pas, tarnaujantis laisvama
niams ir kenkiantis katali
kams.

2. Klausimas. Ir kas 
vertas papeikimo, 
toksai katalikas kuris 
už pinigus parsiduoda lai
svamaniams, eidamas jų tar- 
iiar veikli, *»r tokie iaisvama- 
^naniai, kurie samdo katali
ką veikėją už knygių lig ne
turėdami savo tarpt* žmogaus, 
kuris galėtų kuvgiuus vietą 
užimti?

čia
ar

z Kaimynas.

Ne kiekvienas yra katalikas, 
kas kataliku vadinusi ir tarpe 
katalikų painiojasi. Asmuo e- 
sautis laisvamanių draugijos 
knygium ir drauge užimanti^, 
kokią nors vietą katalikų or
ganizacijoje vrn veidmainis. 
Veidmainiai yra blogiausia 
luisvaniunių ryšis. Ne kiekvie
nas veidmainys juiclaro tiek 
blėdies, kiek Judošius, 1x*t ir 
Jmlošiaus ir datartinio veid
mainio dvasia yra vienokia.

‘ Katalikų organizacijoms ko
vojant «n Inisvuiminių draugi
jomis ir įstaigomis nevalia 
naudotis veidmainiais nei vei- 
dmuinybv. Ijaisvumnnių iyga- 
nizaeijus visą stipryl»ę gaunu 
iš vcnlinninirt **«»*>«« !*•»•
nniija šnipų tarnybą, praneš
dami visa kas darosi tarp 
tulikų ir tyčia griaudami 
luliky darbą iš vi<lnus.

Nelaimingos yru tuntus,
riuse veidmainių '— judošių 
nuošimtis ym didelis. Kas 
(mtduoda už pinigus tikėjimą 
ir sąžinę, tas dar pigiau pur- 
duiHtosavo tėvynę. Duuglaii y- 
ra |s*rkančių tėvynę iŠ judu- 
šiauš negu tikėjimą. Nebus 
mitnlos Lietuvai išvijus iš sa
vu žemių įvairius priešus, joi 
tie priešai turės užtektinai 
(Htrsiduudančiy Lietuvių, jau- 
kuriuos jie galės to»p pakreip
ti Lietuvos gyvenimą, kaip no 
r/.« v.. .. - --t ---.t• *-♦< •<•••• tui«< aaaaa a* **« 4

nivbės Lietumi, tas turi ru-1 
pintis, kad parsiduodančių *

ko
ke-

kn-

Mes jau parodėme, kad, T. 
F. stengiasi nevien politišką 
akciją varyti, bet stengiasi 
t.itp-]>nt, lota T. F. finansai 
leidžia ir šelpimo darbą varyti. 
|'r»< šnipinio T. F. neužmiršta 
ir kultūros reikalų. Čia, žino
tų?, nedaug kas padaryta, nes 
T. F, stiilga aukų, kad vieus 
reikalaviimta išpildžius. Bet, 
sulig išgalės, vis gi sušelpt' ir 
kultūros įstaiga*, kaip va: mo
kyklas arba tammokinančią 
jaunuomenę. Iki šiol Tautos 
Fondas sunaudojo šiems kul
tūros reikalams:

G-14-19 ĮMir kuu. J. Dobužį 
1 noksi oi vi unis ........... G,(XJO.OO

* 19-19 “.Saulės” mokyk
loms Kaune per Kan. Alsaus- 
ką................................ 10,000.00

9-29-19 per Kun. J. Tamo
šaitį, moksleiviams dveicarao- 
se, ................................ 5,000.00

2-2-20 per Kun. J. liaukai t j 
Lietuvos ]>akraščinms šviesti, 
• ••••••« •••«•••••• 11 ,iMj0.00

4-29-20 per Vyskupą Kare
vičių įvairiems kultūros rei
kalams, .:................... 4,000.00

Viso luta .... $36,000.00
Nėra tai didelė 'suma, tat 

vis gi tai gausi parama, ypa 
tingai šiauie suirutės momen
te, kada visas ]>asaulis, it ko 
kis vulkanas, verda, visur 
ginklai žvanga, kraujas liejas, 
neįstabu, kad ir Lietuvių ka
talikiškoji visuomenė duodas 
vienur kitur, visokiems svie
to lygintujams suvadžioti. 
Kad tinkamai parėmus Lietu
vių kultūrines įstaigas, reikia, 
kad lietuviškoji visuomenė Iš
rūdytų daugiau politiško soli 
dariškutuo, daugiau noro veik 
ti išvien. Tik bendromis spė
komis galėsime ką uaudiiigo 
Tėvynei nuveikti. Lietuvių 
katalikiškoji visuomenė per- 
greit duodas bile kam suklai
dinti Užtenka, kad kokis kata
likų veikimo priešininkas pa
lei.•* tų kukį “burbulą,” židrėh1 
jau ir pradedame svyruoti a- 
bejodami katron pusėn žengti. 
Taip būti negali. Turime pa
rodyti, kad mes jmžįstame vil
ką avies kailyje, žinomo kas 
yra mus prietelis ir kas tik 
apsimetėlis. Nuduodąs niusų 
prietelį jia tyko, kad kaip 
nors gavus progos suprovo
kuoti katalikiškos visuomenės 
darbuotojus, pakrigdžius kon- 
struktyvį katalikų veikimą, ves 
drumstame vandenyje leng
viau žuvytes gaudyti. Tad Lie
tuvį katalike, jei tau brangus 
yra tavo įsitikinimai, jei sto
vi už krikščioniškus jrrinci 
pus, tai renik Tautos Fondą 
savo aukomis, kalliink ir ki
tus. kad aukotų taip prakil- 
iiinin tikslui, kuip kėnuiM* 
krikščioniškosiom Jtuituros, 
renik Tautos Fondu kultūros 
skyrių.

Tautos Fondo Sekrctorijatas.
222 8o. 9-Ui fctroet, 

Brooklyu, N. Y.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

DR. SMAKELIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

Otaa tr 
tui so. mina mo.

Ant Viriau* UnHmal etate Bank 
VAUndoa nuo 10 Iki 18 ryrto: nuo 
1 Iki 4 po plotų: nuo f Iki • rak. 

nuo l« iki i

T

-

Skausmus ir gėlimus nutildo 
i*.

PA1N-EXPELLER
ValMtoatU* b*** ■ V. Fm. CSm.

4a
DRAUGAS REIKALE

Y. W. RUTKAUSKAS■

■
0■

ADVOKATAS
29 SotPh La Salk Stenat
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Į Lietuvius dailydes.

Keliams atsidarius, jau dau
gelis Lietuvių iškeliavo, o <lm 
daugiau žada grįžti Lietuvon. 
Didžiuma grįžta, kail pasiIi uo
gavus nuo boso darbdavio ir 
tenai savarankiai aprigyventi. 
Bet jei mes grįšime pavieniaŽB, 
nesuriorganiaavę, tai tenai pn- 
aisveėiavua ir vėl reiks grįž
ti atgal į mnų vergiją.

•> Taigi Gmnd Rapida Liotu- 
vių-dailydžių būrelis sumanė- 

r «nc sutverti dailydžių bendro 
vę, kad suorganizavus Ame
rikoje Lietuvius medžio iš- 

. • dirbėjus, kurio mano grįžti 
į Lietuvą.
, * Taigi, kad sudarius tam rei- 

- kalingų kapitalų pradėjimui 
-darbo, kaip tai nupirkimui 
rtfrimaų ir taip tolirn-,“ l*n>1 
darbas turėtų geras paseku**, 
reikalingi yra'darHHųs tr su
manus aiiKitninkui. kaip tai 
dailydės, mašinistai ir <liuu- 
ueriai.

Todėl mes atsišaukiame į 
Lietuvius' dailydės, kurie pri 
tnriH tam darbui, kad prisi
dėtų pata rimais.

Musų tikslas yra ne dėl iš
naudojimo Lietuvos žmonių, 
liet kati pagelbėjus jiems at
sistatyti iš ]x> karės griuvė
sių.

Tai-gi, kurie pritariat tieius 
sumanymams, kreipkitės šiuo 
adresu: 1220 Hamilton Avė., 
11 rami ttapid*, Mieli.

Kviečia komitetas: 
M. Aleksiunas 

J. Kovėta
K. Marcinkus.

RACINE, WIS.RACINE, WIS.

t Iš L. L. P. stoties darbuotės.
Karino Liek L. P. stotis su-

sitvėrė kaip tik ta pas
kola buvo ’ paskelbta. Stoties
komitetan inėjo atstovai iš se
kančių draugijų: A. L. T. S.
35 kp., L D. S., jio ftv. Juo
zapo globų, 63 kp.; S. L,
100 kp.. 1

>. A.
R. K. Sv. Kaži

• iniero ] m ra pi jos, S. L. R. K. A.
67 kp., Tnutos Fondo 79 sk.
M. ir M. Av. P. R. pas. drau-

*\&

■ •

Cs *

dr-ją, visados stengiasi griauti 
tą, kas naudinga, niekinti tuos 
dartms knVie draugijai gar
bę neštų ir nieko gere nevei
kti. Tns pats yrn ir “hrpHų” 
bei “seserų” draugijoje. Bet 
ateis laikas, kad pamatys .ir 
supras jie savo klaidas.

Broliai, Lietuviai, darbiniu-1 
kai! Visi mes kovojame už 
laisvę, už geresnį bu/į. Atsi
minkime, jei uies patys nedir
bsime, tai niekas kitas,už mus 
nedirba. Štai yra proga. I*ir- 
kime L. L. P. bonų, kiek kas 
galime. Padėkime Lietuvai at
sistoti ant stiprų nepriklauso
mybės kojų. Kuomet sugrįši
me tėvynėn, linksma bus uuUv 
t i musų darbo vairiai. Tada 
galėsime pasigirti esą Lietu
vos sūnumis, piliečiais, nes tą 
liudys atlikti musų darbai. 
Bet, prii-Miigui, nieko nevei
kdami, dar-gi trukdydami pra
kilnų tėvyste ilurbą, galime 
labai lųisivilti. Sugrįžę tėvy
nėn galime karčių išmetinėji
mų nuo tėvų, brolių ir seserų 
išgirsti.

Ta<| dirbkime kol laikas! 
Tadas Varanius, 

agitatorius.

BINGHAMTON, N. Y.

VienasSeras $40.00

1

1

ko.
*e-

Fabrikų pelnas ir bendrovių turtėjimas 

auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da

bar į “Nemuno” Bendrovę šimtą dolierių, 

tas už mėnesio-kito turės vertės už kelis Min

tus dolierių.

KAS (DĖS | “NEMUNO” BENDROVE PINI

GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRININKAMS PRIVILEGIJOS 

DARBE.

KnKAI^NC.Ak
jaunas vaikinas tarnauti įlanka irt 
pualutln) < mvraanaar) truputi vyres
ni* kaip 14 molų.

Mvlka ūkite i i norrMil Mate Tlaitk 
S9&> H. Hatamd Mr.. (Aik-aco. IW.

NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽIAUSIS41

DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE

LIETUVOJE.

Bet tai lik kol Lietuvos auksino kursas že

mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa-

Nemuno” Bendrovės Šerus reikėskils ir už

kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo

gali pirkti mažiausia penkis šėrus.

AKUŠERE
A.SHUSHO

DARBE.

“NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽIAUSIS 

DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE 

LIETUVOJE

I

VienasSeras $40.00

t

Bonlrrarrf

I

Mc* turim rlanląlo* rtfBlaa «puu- 
•dinių lalBkam* raibti popirnj. 
prie tėvo, iiiutlnoa. broliu. *rae- 
rt/. ntylimonln*, vtiu>kiŲ Riminių, 
d raunu, raita** Inu Irti. Il*r- 
jliiio*! dainų*. Ututikko* <la»n<>* 
ir vtaokiu* kitokio* daina* 

3 Si.oo
KonvtrUli x

latiftkal *|>uiuMlloti kellomia »p*l 
volui*. *u rialtai* •|'«h.«tty iii*i* 
lt kviotkata: jtuų Rlmtartn* pa- 
Itataniiem* lx-i rurntrlrt yra la
bai *ma<u Raati rraiy laitkaii. 
kuriaiiie gralioini* cituGmi* yra 
tarokaoll Jn.ų Janam*I pri* )ų 
TCveliauui yra daabti latakai. Jie 
laukta buu Ju*ų taaillcr; raByktt 
Jiem* datlhi* lataku* au daina- 
Jėnil* tarcik*U>jai* Ju*u jauaiuų

-J^-kUa- luuya.,- poftaertai
jau >ra ««rpakuuil po * tu*, mi 
kotnma. tr iirlmųfi ii-tųui.

M. G. VALASKAS 
11444 Michigsn Avė.
DĖTI. 11 CRtCAGO. ILL.

’ ATVAtnnOJA CHICAGON 
i LIETUVOS MISIJA SU 

NAUJAUSIOMIS ŽINIOMIS.

Chicagos lietuviai rengia, 
niiIžiniškalu- Auditorium te- 

, litre, didelę iškilmę paminėji
mui atgavimo Lietuvos susti- 

, nes Vilniaus. Maniferiacija at- 
ribii- N<dė!iw vakare, 7 vai. 
Galima iš kalnu sakyti, kad tai 
bus vienas iš svarbiausių ir 

, indomianrių susirinkimų Chica 
gos lietuvių gyvenime. Aioje 

į iškilmėje dalyvaus Lietuvos 
Misijos nariai, gerb. Jonas 
ViltHŠis ir Majoras Povylas 
ftadeikis. Misijos nariai atvek 

i ChicagTO lietuviams daug nau
jų žinių ka tik iš Lietuvos 
gautų, o ypatingai apie .Vil
nių ir kitas lietuvių atgautas 
vietas.

Po pietų visi persikėlė j 
privatinį namą, kur p-lūs Ona 
Rinziaut-iutė ir Jieva Lašaitė 
padainavo uolu.

Po to visi rengėsi į svetai
nę, kur turėjo įvykti prakal
bos. Tuomtarpu pribuvo ir 
Dr. J. ftliv|Mia, F. Životas, M. 
Garmus, p-lė Kazlauskaitė ir 
j>. Valteris. Visi iš Suraukau, 
Pa.

Lygiai 8 vai. vakare prasi
dėjo prakalbas. Jas atidarė 
p. P. ftaučiulis visų pirma at
siprašydamas publikos, kad 
vėlokai pradėjo. Pranešė, kad 
pirmiausia kalbės p. J. Vilci- 
šis, paskui'Šliupas ir katu Po 
to programų .vesti pakvietė 
p. J. Stanislovaitį, o jis eisiąs 
bonų pardavinėti.

Bažnytinis chorui jiadaina- 
vus Lietuvos himną, p. J. Vi
leišis pradėjo p rakai hy, kuri 
užėmė 1 vai. ir 45 min. Jis nu
rodė, kiek Lietuva nukentėjo 
karės laiku, bet po karės su
lyginant su kitomis tautomis 
Lietutu ui laimingesnė, urs 
ji ideolų neturi. Nurodė taip-gi, 
kud L. Paskola yra teisėta, 
nes ją užgvrė Lietuvos val
džia, kad už ją atsako visa 
Lietuva. Todėl visi turėtų tą 
paskolą remti.

Paskui kaliojo šliupas. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvos nepri- 
klausoniN’bes reikalais jam pri
sėjo būti Europoje. Sakė, jog 
Lietuvių tauta yra viena iš 
seniausių, kuri daliar nusista
čiusi yra jokiai kitai tautai 
neleisti save valdyti, o būti 
savistove valstybe. Paskui pa- 
p&akojo, kaip pabėgėliai 
grįžta iš bolševikų “rojaus“ 
nudriskę ir išbadėję, apie 
Kapsuko karalystę Lietuvoje, 
apie jo mirtį ir atsikėlimų. 
Paskui kalliėjo, kud Lietuvai 
reikalinga turėti savi pirki}-'

Nuo senai čia buvo laukta 
kallaMojo, Lietuvos Misi
jos Amerikoje pirm. p. J.'Vi
leišio. Liepos 24 3:30 po
pietų, sulaukta ir susitikta 
ant stoties. Jį pasitiko L L 
P. Bonų komitetas. Pervažia
vę miestą sustojo Arlington 
viešbutyje, kur buvo įrengtas
l>ukilis. Musų kolonijos Lie
tuviai prisidėjo prie komiteto kiniai ir pasažeriniai laivai.

I

Vukartm bus inimargintas 
puikiu niuzikališku programų 
po vadovysli- ]»ono Pociaus, 
kuris pažadėjo padaryti tą va
karą neužmirštinu. Tikielų 
kaim» \ru nu>tal\lo> lubai• •
žemos, kati kiekvienas galėtų 
patinau doti šia nepaprasta 
proga. Pirmo* lubos, ložos ir 
balkonas po $1.10; antras ir 
trecias balk<*na> |»o 55c. Pelnas 
bus paaukotas Lirluvos Raud- 
onajam Kryžiui. Kiekvienas 
lietuvis, kuriu gyslose teka tik
ro lietuvio' kraujas, kuris go
doja savo tautą ir save kraš
tą, privalo tlalvvauti . ’oje iš
kilmėje ir parodyti pmauliui 
savo skaitlingu susirinkimu, 
kad pas iuu> yra vi nyta\ pa- 
jiega ir noras būti r.i-priklau- 
somais ir savystoviais, todėl 
kas tik gyvas, tegul eina į 
Auditorium teatrą. Nedėlioję, 
Rugpjuėio 15-tą, ir |iadeda šu

nį ūsų.’’ 
geresnę

šukti: “Valio. Vilnius 
Idant užritikri t imi
virtą, ]>irk tikietu.- iš

surengimo minėto pokilio ir
dalyvavo jame viso 24 žmo-
nės, tome skaičiuje ir dvi
merginos. Pokilin turėjo at
važiuoti ir Dr. Šliupas su ki
tais svečiais, todėl pietus nu
sitiesė iki peuktai valandai. 

Pradėjus pietauti kun. K.
Ambrozaitis pirmas pralrilo,
į ms veikim lama s Liet Misijos
jarin. J. Vileišį.

Po to j). J. Yilcišis, atsaky-

gijos, Av. Kazimiero pas. dr-
jos T. M. D. 121 kp. ir L. (1. D.
15 sk.

Visos čia įvardintos drau
gijos ls>i skyriai tvirtai stori

tlamas į kun. K. Ambrozaičio

už L. L. Paskolą. Pav., M. ir 
M. ftv. P. K. dr-ja nors nėra 
skaitlinga narėmis ir tvirta fi- 
nansiniu žvilgsniu, tečiaus L 
L. P. Imnų pirko už 100 dol. 
GaHiė moterų ir mergaičių 
dr-jai.

Yru sknitliiigcsnių ir 
turtingesnių draugijų, k. a. 
ftv. Kazimiero dr-ja. Ji, gali
niu sakyti, yra tvirčiausia iš 
visų Racino dr-jų. Nora ir ji 
turi nusipirkurfi K L. P. bo«ą. 
iu-.. • a i._ *_urų <*vr>i*>»e4j^M*in į uu-jur> .ui

tą, išrodo [MTinaža. Yra vikies. 
kad sekančiame susirinkimn 
ftv. Kazimiero dr-ja <la nusi
pirks Bonų už kokius pora ar
ba trejetą šimtų dolierių.

Be augščiau įvardintų drau 
P'jų Y** da ir dauginu, kaip 
Brolių ir Seserų vadinama 
tautiška draugija. Vardas gra
žus. Bet neužtenka vien vardo. 
ka*l juo pasididžiuotu Kalin 
gi tns <lnrha«* Buvo kviesta 
ir ji |irisidnti prie L. L P. 
sinties komiteto. Griežtai atsi
sakė. ft»ai tau “broliai“ ir^ 
“seMTy*’’ Lietuvos! Tai netš- 
iiumėlių darbas, kujių nedaug 

toje draugijoje, bet ku- 
• • t ' ••• 4 • •

yra
ne vmaa ią »ur Iimmm u«i i.

Tokie gaivalai, jei 'ik t ai gau- 
įsibnauti į knkiijna pr<>go«

——* L. H

sAvikiniiną, pabrėž1 gražų
Binghamtono Lietuvių sveriu
gamą, iš kurio net ir svetim
taučiai gali pasimokinti. Prie
to dar pridėju, kad tokis vai
šingumas, visų reiškiamas 
draugiškumas rodo, kad ir 
svetur būdami Lietuviai ne
prarado to gražaus papročio, 
koks buvo Lietuvoje nuo senų 
taikų. Baigdamas kuilių svei
kino visus su nepriklausoma 
tėvyne ir atgavimu mus 
Mistinės Vilniaus. .

Paskui kun. K. Auibrozai- 
tis Įiarstatė J. Stanislovaitį, 
čia gimusį ir augusį jauni
kaitį, kuris jau du metu lanko 
Cornell’io universitetą. J. 
Ktonislovaitis pasisakė nema
tęs TJetavos, liet mylįs ją ir 
esąs jos piliečiu. Sakė, km i 
nžlitiigęs mokslą tuojaus va 
žiuos Lietuvon dariMiotib jos 
naudai Prie to dnr pradėjo, 
kad jis nežuvo Lietuvai, kaip 
tai atsitinka su daugel kitų, 
tai už tą ačiū tėvams.

Vakaro pirmininkas p. P. 
ftaučiulis prasitarė, kąd esą 
programa sudaryta, kurios 
reikėtų prisilaikyti. Jj» sakė, 
kad stoka taiko neduoda vi
siems iireikžti savo jausmų, 
kurių lupos tyli, bet širdys 
dąug kalba. K ardau visų su 
si rinkusių ir komiteto jutsvei- 
kino Lietuvos atstovą ir iš
reiškė dideię ]tagari>ą. i'-as J. 
Yileišis jam padalė ranką ir 
padėkojo. t

Ragino žmones padėti Lietu
vai juos įsigyti. Tarpuose bu
vo dainų, kurias išpildė baž
nytinis choras. Vakaras užsi
baigė sų Lietuvos himnu.

Žmonių prakalbose buvo a-
pie 200. Bonų parduota už $1,- 
700.00. fžanga buvo l.V.

Po prakalbų komitetas sve
čius nulydėjo vėl į Arlington
viešbutį, kur dar jmvakaravę
išsiskirstė. Presos komisija.

RED. ATSAKYMAI.

REIKALAUJA.

REIKALINGI
Pagalbininkai

Dėl grurralio fabriko
bo, 
tt

Albaugh Dover Co.

RED. ATSAKYMAI.

Lietuvių Dailydžių Komitetui.
(Grand ltapids, Mich.) Pirmą
Taiuistų pasigersininią talpi
name Redakcijos skyriuje. To
lesnius pranešimus ir jas ma
lonėkite siųsti į apgarsinimų 
skyrių, kaip tat daro visos ki
tos ftirklių ir pramonės įs
taigos.

FAICKUM <H>A
40 ukrŲ va lai ų fartna Hari. Mirk. 
irraM fartna apie SOOO vaMnllf ma
ri 11U aru » katu rantu tr pertuml. lAį 
myline nuo tnk-ato. prie Siete kolto. 
tirAtui apgyventoje Irauviu virtojo. 
Vertu ramutyti. Uahmn rauti pHrial 
au malu utauokuk'iu. IlkuaJua leaa- 
vul* UUnukeačtata. PirkAjaa nykiu rauu 
ir arsunu valuiua. Kreipkilėa:

MIMilkfcatV KTOIIE.
!M K. Halutod Kar.. . CMtvgo. 
Planu- Mtnmtr S25O.

m.

Geri ir pigus namai.
4. Hatjf n><-dinia imman 4 4 SU N. 

Hlelitnund Ktr . pr«-k4 4«00. ant ta- 
mokėjimo vieną Volą prllmaimt kaip 
pirma tnoiokt-Jlma

Z. fialų po 4 kam. 43Ji Ko. Muaart 
Mtr., prok>- «t»OO.

C kam. muro namaa 1010 W. 40ta 
Mtr.. parduodamu ui 13100.

Z Hutui po 4 kam ant Mctaart 
tr 44to* prokė |17»0.

Z natai Ir bisnla 3«4U W. 43 
parduosiu ut Mito.

3 H. po c kam. nauja* muro 
•nas pria Mlos tr H. IDchmond 
ut M to.

Nauja madini- loltaca ant 8 
rkwr-!l fttr ut ?«•■.

VM iltie namai paraMnoa ant 
pva idmakijimo. tnniokaat v tara pu»t 
llkiietua rando. tbrnokAa A taika ūkite 
pas au vinį aką:

A. MAlJlt KAK.
4114 b. CaUIuruia Ate.

Hir.

Mlr.

n.-
KU.

llo-

ANT PARDAVIMO.
Gerbiamieji I.lefuilai I*raneMi, kad 

a> pardutMlu Meni CEVKRYKV 
KRAI'T4*VK h- talpiau turi* maAla** 
d*l čeverykv lataynto. I**r4uaalu vl*ki> 
kurtu ik iiriekoMtir*. kad burtu valiuo
ti Uotuvoa. M>n (alfa parduoti rc- 
’r» Man). «*rnje vietojo, lietuviu apty- 
veatojr. AB darnu ger* Mm J, ak darau 
kitame tnleatr tulppat Ir eta darau 
ffcr* iryvrnlnu). Kaa norėtu lengvai 
paaidnrytl imu ryvettlma tai meldtiu 
kreipti* po tuo adresu
I43» K. 4» Ct. Cicero. IU.

PA1UJPIODA
Grerernė ir Iiučern^ H tania labai Re
mi IklirbUa I'riežaatta pardiivimo pa
tirsite ant vietos.

Sltt W. 4ZA Mr.
'a 1 ■ ■

TIK MARTA J GYYKMIMĄ TOKIA 
PROGAI

I*nr*i<luo<la: 1333 W. Itth Str. 2 
lubų muro tr mrdtio namas. 
Krautuvė tr 3 kambariai. Kando. 
*33.00. Parsiduoda ut IZOOOOO.

R. YONDORF * CO. 
M W. Itandolpii Mr.

Tel. Stale 723S.

PRANEŠIMAS AUTOBOBT 
LIŲ. SAVININKAMS. 

OGDEN PARK
tkiuomt praneAu, knd lieka atida* 

ryta tikra automobilli; talaymo kapa, 
po vardu ilfrtio P»rt Anto ttnialr

Su amatu era re ra i -uMpaRInm. ir 
todėl uttlkrlnu. ».~d darbą atliksiu 
alaakaortai, ^raitai tr plrtau noru 
kitur k**:. Mano ii kaina yra tok*. kad 
dartHa bu! atlikta* ataakan?lat. o ne 
kad tik atMuiuua nuo rank- Caruų 
pilrtdu atlikti vi- Ui. nuo ratų lt t 
virAaua Talpai turim tam tlk—^a Į- 
rankiua dėl radiatorių, ^ietimi 
virinti "Nclrilng" -.artmn'ul ii 
(ta U.

Jei ka«tc pasitaikintu kelionėje 
kia .letalini, pa lite pnAauktl po
minu paduotu adrean. o inca prtbu- 
auno partraukti.

Ogden Park Repair Shop 
6308 Racine Avė.
Telefonas Wentworth 1598. 
MYKOLAS ARBAŠAUSKAS

I
E

rninnnnHinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiR m mSVARBU
Lietuva Atgavo Vilnių 

ir Gardiną!
Pramonei dirva dabar pasididino dvigu

bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau

giau, negu kuomet nors pirmiau.

“Nemuno 'Bendrovė nupirko Brolių Šuvo- 

lovų fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinėja 

žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 

padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa* 

didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 

pinigų.

I Aps L
kalno.

kaip trucking, šlavimo
dar-

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Boul.2100 Marshall Boul.

REIKALINGI LEIBERIAI
DĖL FABRIKO
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

KE1KA1JNGAK PAKTKKIUK. 
prie krutamu ra veikalų teatre. Vieta 
ibdlrbta Hunla eina serai. Kreipki- 
ti-a tuojaus

V. MIMEVMH TE. 
SMN Ko. fMatat mr. Oik-asn, III. 
Antro* lobia-.
Valandos nuo 10 Iki S v. dlrtu.

Ir „4 M I vai v ak.
Pilone: Ynrda 1100.

REIKAIJM.BK MAAAD/.EIUH IR 
KBMKRKA

Krutamu pu veikalų teatre. Abudu tu- 
ri būti Itatyrę Tik Subatoini* ir $e- 
dėliotu!*. KreipkiUa tuojau*.

V. MUtrVlfcllTE.
3M« 8. Ralutcd St. CliktaRo. III.
Yz!asč:.-r: re- »* Jtl •

" • m • vai. vakaro
Ant antrų lubų.

REIKALINGA
Inlfligi-iit iška, arinei foratody 

tarp :Wi iki 40 melų le-tiumo pri- 
žiūrėti .K» moterų dirbtuvėje. Tu
ri mnkėli knlltėri Iz-rtkifihii. IJc- 
tuviikai, Bohymiškni ir Angliškai. 

Vaiand<>« nuu 
5:00 P. M.

Užniokcfttui — 
Pranešti tiktai

A — 102 “Draugas”
IMK) W. tath Sl (liicdgo.

7:MO A. M. iki

♦25.00 j Mivuitę. 
lanku.

P\I1JWOJIMAA
d. Išmata* AukMuilal-* 
darbo Ir nekinta kur 
4| Ciirty. b • tv-
C kum* o >• pvetto apie

DARBO.

Bet tai lik kol Lietuvos auksino kursas že

mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa

kils ir už “Nemuno” Bendrovės šėrus reikės 

kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 

gali pirkti mažiausia penkis šėrus.

LAIŠKAMS 
POPIERIAI

Viri dėkitės prie “Nemuno” Bendrovės, 
ne: Ix jr; . ^mirovė. —
Pariskubinkit, nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet “Nemuno” Bendro
vės šėras kaštuos daugiau, negu kad dabai, 
kad nereikėtų gailėtis, kodėl nepasinaudojo
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi. Buk 
tokiu ir Tamsta, pasipurdamas “Nemuno” 
Bendrovės sėtų!

“Nemuno Bendrovę Amerikoje atstovauja 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais "Ne
muno” Bendrovė; reikalais kreipkitės šiuo- 
mi adresu:

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION
Au*uat<> 3 

Itojo peik < >U i 
i*«o Senuliu 
llų ***Muiu» 
:: Mietu

AUUtavliU >

So. Otriau. lU.-t
j Jokrauj A«M4.«ln|
drffrraou Mr. Usry . lail
■Zto ftary.

Kmm. d. Vattoura*.
4<ta TJ>>>*r Mr. Pn»hurfftl

F.UKAK4MIMAS.
Ilaikalm*** V*rRoaininlu>» dora* Ir 

*Im.*«i- -~~ii"*į •• ~i", - tn ' u
draus mokytu)**. Ta*i<illci|>*
Mo a&irtoo-

294 - 8th Avenae 
New York, N. Y.



1 • ORKUDKS
*■»■* n n

CHICAGOJE.
UŽKVIETIMAS GERBIA- | P«

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis, Rugpj. 13 d 
S v. Vigbertas.

Šeštadienis, Rugp. 14 d., 
šv. Euzebijus.

LENKAI TIESIOG NE TEN 
KA GALVOS.

Į
I

ĮSISIŪBUOJA DEMOKRA
TŲ KAMPANIJA.

Rengiasi jie į skaitlingus susi 
rinkimus.

Kova jau pradėta Chicagoje. i

Demokratų partija* prczi- 
dencijalė kampanija jau prasi
dėjo Chicagoje. Iš čia ji pl<*- 
čiasi j visus vakartis visu snvo 
smarkumu.

Kuomet republikonu partija 
perdaug pasitiki savo stipru
mu ir darbuojasi užsidarius, 
demokratų vadai išeina atvi
rau laukan ir skleidžia minio
se savo partijos idėja*.

luini* dienomis Chicagoje 
lankėsi demokratų kandidatas 
j vici*-pivzidentu* Krankliu 
Roosevelt. Auditorium teatre 
jis pasakė inauguracijinę kam 
pnnijni kalbą. Iš čia kandida
tas iškeliavo i vakarus.

Sn didžinnsiii vntuzijazmu 
jj čia sutiko vietos demokra
tai. Svarbiausias jo tikslas in 
tikinti ir patraukti sava pu
sėn progresyvius balsuotojus, 
katriems jau niioliodu yra dir
bti išvien su republikonais. 
kurių šjmet kandidatu yra se
nojo stiliaus lx» tinkamo šiems 
laikams pažangumo žmogus.

Reikia atsiminti, kml repnli- 
likonų partijos kandidatas j 
šalies prezidentus yrn mneri- 
niškns aristokratas. Gi demo
kratų partijos — prasčiokas, 
visiems prieinamas, pats ki- 
tuonict buvęs darbininkas 
žmogus ir neturtingas.

Tni dideli* skirtumas. Su 
tuo skirtumu demokratų par
tijos vadui priei rinkimus ir 
nori supažindinti balsuotoju*.

Pirm kelių dienų Chicngns 
lenkai įuošė-i atlikti skait
lingus susirinkimus vi*o*e 
miesto dalysi*. Susirinkimų 
tikslus buvo paraginti šalies 
vyriiiu-ybę tarti žodį už ne
laimingą lj*nkiją, duoti Len
kams moralę, gi jei galinui. 
ir materijalę jmgelbą.

Šiandie-gi jie jau atmainė 
susirinkimų tikslą. Nes šalies 
vyriausyln* jau ]uiskelliė savo 
jmziciją. Pasakė, kad ji sto
vinti už Lenkijo- nepriklmi- 
somvls* ir neimliri'iamyl^.

Ijcnkai tad turės susirinki- 
mn«. knd išreikšti *nvn pndė-

i ką vy limisvbei. kuri įiepumir- 
’ šia jų nelaimingos šalies.

Ateinantį sekmadienį 
kai visose miesto dalysi* turės 
susirinkimus, kuriuose,
rimtumu, klius ir Lietuviams. 
Nes tamsių Lenkų minių su
pratimu Lietuviai blogai pada
rę '-iisitnikindiiini su Riisijn ir 
nenorėdami jiasiduoti Lenkų 

I kultūrai. Lenkų minias apie 
Lietuvius piktai informuoja 
Lenkai vadai. dažniausia 

| persiėmę im]>erijiili>tinini* ir 
; svetimiems skriaudas darvti 
I .I jaii*mms.

MIEMS:
Ulinojaus, Indianos, Michiga 
no, Wisconsino ir kitų j va 
karus esančų valstijų Lietu 

via m s Katalikų Kunigams.
•

Bažnyčios, Tėvynės ir mu 
sų pačių reikalai sudari* 1‘itts- 
hurgh’o susivažiavimų. Sulig 
• o reikia susiorgani/uoti ir 
provincijoms. Todėl visi mu- 
provincijos Kunigui nuošir
džiai kviečiami susirinkti Chi- 
cagoje šv. Kryžiaus klelioni- 
joji nnt kampo S. \Vood ir 
\V. 46-tli gatvių pirmadieiiije 
2,‘IMI vai. po pietų 16 Rugpj. 
1920 m. Jeigu atskiri užkvieti- 
iiini nepasiektų j laiką, tni mel
džiama jmsiteiikinti šituo už- 
kvietiinu.

Su pagarba,
Kun. Aleksandras Skrypko.

PRAŠALINTAS IS TARNY 
BOS INDOMUS POLIC 

MONAS. . .

Policmonns Thonin* J. Ga- 
Ivin dar kartą prašalinta* iš 
tarnybos. Tai jau šeštu kartu 
prašalintas. Praėjusius ĮH-nkis 
kartus jis lmvo išnnujti pri
imtas |M«licmonauti. Bet šiuo 
kariu gal taip jau ir pasiliks.

Perdaug jis prasikalto, tu
ri nedailų rekordą. Nes Štai: 
penkis kartus jis buvo praša
lintas iš tarnybos; penkis kar
tus buvo nubaustas: aštuonis 
kartus buvo suspenduotas.

Kas čia kaltas? Dauginusiu 
gaigalai. Ir juiskutiniu kartu 
dėl svaigalų neteko vietos. Nes 
kuomet jis “užsitraukiu.” tai 
nesusivaldo. Kabinasi prie vi
sų. grūmoja, nežino pats, kas 
jis yra ir kokią vietą užima.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ M'I

Ix»n-

Slljl-

i

SUIMTAS UŽPUOLIKAS 
TRAUKINIO.

Policija sakosi suėmusi kaž
kokį juoduką Jolm-oiią, kurs 
esąs buvęs aną vakarą užpuo
lęs traukinį, ateinantį iš Nevv 
Yorko. ir sužeidęs vieną žmo- 
CT*

Plėšikas buvęs čia ’lpsaugo- 
jamas savo draugi). Pagaliau* 
vienu prekiniu traukin u pa- 
-i usta s i rvtu*.b i •

Apie tą jo kelionę pntynisi 
|H>licij:i. Išėjusi.* iš Chicagos 
traukinis Michigan Centru! 
geležinkeliu lmvo sulaikytus 
tie* 115' gatve. Policija pra
dėjusi krėsti vagonus. 1’iktiidn 
ris iš vieno vagono įšokęs ir 
pasileidęs liėgti.

Betekti viii ėmę į bėgantį 
šaudyti ir tasai pasidavę*.

Suimtas nenorįs prisipažinti 
prie užpuolimo traukinio.

I

POLICIJOS VIRŠININKAS 
ATRADO PAMESTĄ KŪ

DIKĮ.

RiverKide policijos viršinin-, 
kas Tiddy’ ant upės Dcsplunes 
kranto atrado kokios tai nedo
ros raukos pamesią js>ros sa
vaičių sveikutėlį kūdikį. Pa*
kūdikį atrasta ir jiieno bute

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRU 
TAMIEJI PAVEIKSLAI.

I’enktndienyj, 13 Rugjįjučio, 
šv. Kryžiaus par. svetainėje, 
Towti of Likę, 4lėtli ir Woo<l 
>tr., 7:30 vakare.

Anlradienyj, 17 Rugpjūčio, 
Visų šventų parapijos svetai
nėje. Roselande 10806 S. Wa- 
basli avė., 7:30 vakare.

Ketvirtadieny j, 19 Rugpjū
čio, šv. Mykolo j Mira pijo* sve
tainėje, 1644 W. AValmnsia 
avė., 7:30 vakare.

Penktailienvj, 20 Rugpjū
čio. šv. Petro ir Povvlo juirap. 
svetainėje, Wcst Pullmane, 
12259 So. Enierald n ve., 7:30 
vnkn re.

Piruimlienyj, 23 Rugjįjučio, 
Nekulto Prasidėjimo jiarajiijo* 
svetainėje, Brighton Parke, 
4400 So. Fairfiehl Avė., 7:3(» 
vakare.

Trečiadienyje, 25 Rugpjūčio, 
šv. Juozapo parapijoje, So. 
Chicago.

Penktadienyj, 27 Rugpjūčio, 
Mclrose Parke, lll. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 vakaro.

Tame maršrute knlIuMojai 
Iii* kun. Jer. Vaičiūnas, kun. 
V. Kulikauskas, kun. F. B. Se- 
rafinas ir kun. P. Bučys. Ne 
visi kalliėtojai bus kiekviena
me vakare, liet podu. Vietiniai 
klelmnai žadėjo pagarsinti tas 
prakalbas ir savo žmlžiais. Bus 
krutamu jų paveikslų. Įžanga 
dovanai. Aukų rinkimo nebus.

fiv. Antano. Cicero, Tll., ir 
Aušros Vartų juirajujoje to
kios jirakallHis jau buvo.

J jas kviis’ia.
Rengėjai.

IS TOWN OF LAKE.

Vienumo bendrame L L. p.

Mayvrood, lėktuvų laukė, 
rieno lėktuvo paleista* prope
leris nnt vietos u 
lėktuvų masinis 
NaniMn. 2722 S 
avė. I

liukas.
Paimtas Kv. Vincento prieg- Į 

lando* įstaigon.

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)
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Anchor Linija
S. s. CALABRIA

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920

3-čios Kietos Kaina
HAMBURGĄ...........................................$120.00

DANZIG.................................................. 135.00

D^dedanl $5.00 War Taxų

lokals Agentas ratui si jūsų mieste ar apielinkėje.

s. S. CALABRIA

«t iN-ių valdybų ir bonų jiardn-
vinčiojų susirinkime p. Kairy*
pranešė imlumų nnotikį. Cž-
ėję*, Miko, jms vieną Žmogų
jnu trečią kurtą nu tikslu jmr-
duoti luinų randu ir kitą, tik
ne Lietuvos l^iisvė*. bet Lie
tuvos vergijos luinų jHirdavi-

1 , ---------------------------------

i stoties iždininką J. Vis
kantų, 4635 S. Wood Str. ir 
nusipirk lianą, su kuriuo vel
tui gausi ženklelį ir kada pa
kabinsi snvo namų lange, joks 
lankas nedrįs varstyti durių 
ir siūlyti lenkiukų lmnų.

Nutarta įrengti prakalbas, 
at-pnuzdinfi atsišaukimą laiš 
ko pavidalu ir jį išsiutinėti 
nėti visiems pirk ilsiems l»onų. 
prašant, ar negalėtų daugiau 
nusipirkti bonų, arini prikal
binti vrie pirkinio nors povie- 
ną savo draugų.

Jei jiardavinėtojai yru par
davę bonų UŽ kelis tuksian

čius kiekvienas, tai pirkusiam 
laimi lengva yra prikalbinti 
vienų arba du draugu.

DR

Tovn of Lake turi npie 50 
pardavinėtojų, kurie bonų 
pardavė už 120,000 dol. Kuo 
daugiau bus pardavinėtojų, tuo 
daugiau parduosime lmnų.

Laiškai jau ipmizdinnmi ir 
nvpuilgam ims išm antinėli, o 
kol ka* visi abelnai kviečia
mi prisidėti prie svarbiausio 
tėvynei darbo. Mokėjome iš
kovoti Lietuvai laisvę, sten- 
gkimės ją ir palaikyti.

Jonas P. Parkauskas.

PRANEŠIMAI.
L. R. K. MoksleiviųA.

rinkimas įvyks ieštndivnyj, 
pjūvio 1-1 <1.. 1920 m.. Dievo Ap- 
veizilott parapijos svetainėje, 18-tb 
ir Union galvių. 3:00 vnl. po 
pietų.

Visi moksleiviai ir moksleivės 
kviečiami atsilankyti j šį susirin* 
kimų, nes yra pScšsriminis ir yra 
labai dnug dalyką nutarti.

Norėta kelis karius sušaukti nu- 
vei rinkimą. Is<t nežinia kame prie
žastis, 
kartų

silsi-

Rug-

kad ncsurii'< nkn. Todėl ši 
iicpaniiiStkib' alrilnnkyti.

Valdyba.
-------------------------

Šiuomi pranešame. jog buvusio 
Sus. Liet. R. K. Am. nei m o rengi
nio komirijoK Niuririnkiinn* bus 
penktadienyje. Rugpjūčio 13 <!., 
7 >30 vai. vak. bu variojo L. D. S., 
o dabar p. Baltučio krautuvėje 
90! W. 33rd Str.. f'hicago. III. 
Viri kom i si j< s nariai malonėk i to 
punktualiai susirinkti, nes žinote 
kiek turimo svarbių reikalų.

• Valdyba.

Su praeitu L. I). S. l'iiieagoN 
Apskričio pikniku buvo lridžinimi 
serijomis kni-kurie dalykai, kaip 
tai: auksinis l.iikrodėlis. penki 
rusiški rubliai iiksu ir ‘'Darbi
ninko” prcnimv rata ištisiems me
tanu.

Paskutiniu du daigiu laimėju
sieji jau atsiėmė, liet laikrodėlio <ln 
neatsiėmė tas kam jis teko. Var
das ir pnvardė to, kuris jj gavo, 
yra: Stanislovas Vaailauskis. Se
rijos numeris 95. ir paeiliui* 13. 
Adresas visai m ubkaitoinas. Mi
nėtas asmuo, turintis lokių serijų 
prašomas atsišaukti žemiau pa
duotu adn-mi:

Alex Krencius,
1420 So. 4Sth Court,

Cicero, iii
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L. D. S.
pm-šneiminiit

<3iiragrm Apskričio
MiNirinkiinaa bus

Rugpjūčio la <1.. 1920 m., Apvr’ut-
doH Dievo parap. gvet
Union avė.. 2 -Jt<

1M<« ir
>0. Kuopų utxiovai

nėtoją. Tni buvo lankas, kuris
meldžiami utsil.iukyti nu daugel

nurija, kud Lietuviu pirkių
su manymų.

lenkišką Imną. Žmogus sakėsi
esąs Lietuvis ir nepirk * i ąs len
kiško Bono. Ijenkas tnda sa
ko:
turi

‘‘Tu nevi Lietuvis, nes ne
lietuviško bono”. Tada

Valdyba.

Sūri vienijimo Am. Liet. Karei
vių susi rinkimu* bus pejilrtmlivoyj.
13 d.. Rugp.. S r. v.. Arento Jur-
irio pampij«M svetainėj. nnt .32
pi. ir Auburn Avė.

Kak tik prigulit prie Ktoa ka 
reivių orgauūuu'ijaB, vau privalot 
būti iiamr dideliame •uririnktiur. 
nm begalo yra <iauf svarbių rei
kalų. Vra dnug naujienų nririua-

; žmogus ėmė ir nupirko L L. 
' I*, bonų. pakabino lange Lie- 
i tuvos vėliavą ir sako: “Dahar 
jnu ne’.enkys lenkus mano na
mų.” I

Lietuvi, nelauk kol Lenkai ta is Lietuviui nig) mum) kareiva), 
imragiits pirkti L L. P. lioną. kurir jau ra n. lari Lietuvoj.

1 Neiit *iknlbinėk. liet at-ilnnkvk
I T • Kviečia visos Centro VaJd.

i
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TEMYKITE, KURIE MANOT KELIAUTI I LIETUVĄ!
lAlvakort--* parMiiluodn tlealog (Kitkunii* ir K lulpėda nnl Parto-HkiųirrBinly laivų. 7—1 dienai imi- 

deniu, po S—4—C Įmone* vienam kambaryje.
1-uivul iio išplaukta SI Ir 54 KugaAjo 19S0 tn.il minto Montrcal Kanada.
Kurie manot valiuoti. pmUnkublnlJte utaiaakytl virtų ant Mų Ek«perrlnlų laivų.
Koleiviua palydthi Iki laivų, dvi to kad antet kur parankia* vieta* Ir autvarkau. kad Imgaiaa bn- 

npdrauauui Ir iMudųatM sykiu «n keleiviai*.
l'oMpurtu* <1<-I Jųa UųioAkooiu |»>r 3 diena* laiko taipgi paainipItMu. kad neturėtumėt jokių neprijtm-

numu delsi takso.
I‘«uiailerlni ll kilų miestų gaili* iiMIkrtnti mu vieta* ant tų laivų, prbdytataml S dol.. kurie bu* 

priruokuotl prie laivakorte*, o atvatlavf pa* mane J Detroit norą ui .trijų dienu prie* Iftplauklmų laivo 
apturiu! sau vietų ant laivo lr ttcturėal Jokių blogu mų kaa link paaporto ir taksų.

lloaaia au Įdėtum dabar gyvena talkoje taip-gi galima drąsiai keliauti | tėvyny. kuri taip aenai 
laukia nuo Jurų pagelboa.

Pinigus siunčiu au garantija, nes siuntėjas vis* da sulaukia kvitų su pnruAų priėmėjo.
Iltie oklam rencnlc kreipkitės ypatiAkal arba per latakų Muo adresu:

M. ZARCHINSKIS, Užveizda Bureau 638 Grandy Avė., Detroit, Mick

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Orikaii 3140 Ko. Morgau Kt.
Kerte 83-rc> Kt.. ’ Chicago. UL

8PECIJA1A8TAS
MoterlAky. Vyrilkę, taipgi ekro- 

nl*kų ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 1« ryto
Iki I po piety, nuo 4 iki S vajau- 
os vakare.

NaCMiomla nuo I Iki 3 po plak 
’j'alafonM Tarila S»7

t..............................

TALANDMl • M • M*n.

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

1ONO1 So. Miililgsn, A»«®u«

i

K-

t

M. FA KUOKAS
A. PETRATIS & C0.

Mortgage Bank
RF.ll. KRTATK—<NM RAJTCE

European American Bureau
Munčta I’HHkii. PanliKsta 

leliok ortm 
NOrAHUlAAS

»<>• U. 3Uh Kir. Oitcago, IlL 
TrkplKKK iv-uli tird «I1

A. I'ITTK M IK

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLO8 

BONUS
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