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Bolševikų Raitarija Užima 
Danzigo Karidorių

LENKAI PASIDARĖ DRĄ
SESNI.

i BOLŠEVIKAI VARSA VOS 
VAKARUOSE.

Pats ministeris pirmininkas 
yra fronte. '

Užplūsta jie Danzigo ruožą.

Apie tai gauta žinių ir Wa- 
sĄfpĮhata

Washington, * Rugp.
Čia oficijalėse sferose 
žinių apie kai-knrias

Sako, turi but dominija su 
vienu parlamentu.

Varsa va, Rugp. 16. (Rašo 
nngl. laikr. korespondentas). 
— Vos tik sugryžau Varžavon 
aplankęs visus aplink Varša- 

karo frontus
Ix*nitai stipriai laikosi lini

joje nuo Novogcorgievsko į 
šiaurius išilgai \Vkra upės li
gi Mlawa<

Bolševikų raitarijus nepap
rastas puolimas, linijoje Ry- 
pin ant Vielos nedavė jiems 
Kristinų jumekmių.

Aplink Varšavą augštumos 
apdraustos. Lenkų atsimeti
mas jau pasibaigęs.

Pirmiau bėgusieji Lenkų 
kareivių būriai sulaikyti ir 
grąžinami į naujai pagamin
tas pozicijas. Kareiviuose ne
simato jokio n usi kaina vi nu* ir 
anai rupi nimo.

Visokia lietvarkė išnykusi 
lx*nkij ka ruonienoje. Matyt, 
jai vadovauja stipri ranka.

Visais keliais juiprastais- 
-vožiinaia galamauui irontuoH- 
un karo medžiaga. Kai-kur 
medžiagų privežama prie trau
kimų. Aulink Varšavą 
civiliai, neišskiriant nei 
rų, dirltdina apkasus.

< užtaisomos dygliuotų 
tvoros.

Kai-kurios armijos
imUsasios ilgu ir nuolatiniu 
pasftraukimu, parinktinose 
vietose ilsisi ir ruošiamo* j at
statyti j naujas jmzicijas.

I^enkų armijos vadai visur

r

visi 
mote- 
Visur 
vielų

dalys,

Paryžius, Rugp. 16. — Bol
ševikų raitarija ilgu plotu va
karuose nuo Varšavos prasi
mušė prie upės Vislus ir ieš
ko tinkamos vietos persimesti 
kitan šonan.

Raitarija artinasi prie Vloc- 
lavek, per kur eina geležinke
lis iš Varšavos į Danzigą. Kuo
met puls Vloclavek. Trenku 
susisiekimas su Danzigu bus 
galutinai atkirsta*. To nega
na. Bus nuo Varšavos atkirs
tu ir žymi dalis Lenkų ka- 
niomenės.

Nuo Vvšogrodo ir Plonsko 
bolševikai briaujasi ant No- 
vogvorgevsko tvirtovės. Bet 
galimas daiktas, jog bolševi
kų kol inmna n ii o Radzimino 
smarkiau pasivarys ir ntkirs 
tą tvirtovę nuo Varšuvos.

Iš šiaurrytų šono talševikai 
nuo Varšavos yra tik už ko
kių 9 mailių. Jie su savimi 
giriamasi sunkiąsias anuotas 
griauti Varšuvą, jei lankai ne
norėtų pasiduoti.

Anot pranešimų; Novogeor- 
gevsko tvirtovės puolimas ne
iš vengtinas. Tuomet iš VHka- 
rų šono Varšavą ginti pasi
liktų tik Aleksnndrovsko tvir
tuma.

RUSIJA SU AMERIKA
DRAUGINGUME.

Taip tvirtina bolševikas.

Copenhagen, Rugj>. 16. — 
' Masini Litvinov, Rusijos tal- 

aplanko savo kareivius ir ševikų valdžios nžrubežinių 
jtaragina juos but drąsiems reikalų komisaro asistentas, 

!‘hrrioni«. Tokie žvaini sns- nontainin nt»iu Am^rUrrui ir 
tiprina kareivių dvasią.

Ministerių pirmininkas \Vi- 
tos tnij>jmt yra karo fronte.

LENKŲ VALDŽIA PASI 
LIKSIANTI V AGAVOJE.

Kitaip jos vietą gali užimti 
sovietas.

t Paryžius,-Rugp. 1G. — Kai- 
kurie Lenkų valdžios valdi
ninkai pasiliks Varšuvoje, ne- 
žiurint bolševikų inėjmio, ir 
jie pildv« fnn valdžios parei
gas.

Ta< nuspręsta padaryti to- 
<Ia1» Vnd bolševikam- nosun* 
kinti įsteigti Varšnvojv sovie
tą.

16. — 
gauta 
taikos 

sąlygas, kokias lmlsevikai no
ri uždėti Lenkams. Matyt, tas 
sąlyga* Imlševikai pirmiausia 
pastatys Lenkams Minsko 
konferencijoje.

i Viena iš tų sąlvrų yra. tai 
visoj buvusioj Kusų-Lenkijuj 
pravesti plebiscitų su tikdn 
kur gyventojai nori prigulėti, 

j ar prie Lenkijos ar prie Rusi
jos. Ligi plebiscitui per metus 
laiko visose Rusų-Lenkijos da
lyse neturi hut draustina ve
dama kokia jvatinkama propa
ganda už Rusiją ir Ix*nkiją.

Sitai sąlygai, sakoma, čia 
prijaučiama. Nes nors ji yra 
Lenkams laimi skaudi, bet yra 
žinoma, jog plebiscito jiasek- 
mė bus Lenkų pusėje, nežiū
rint bolševikų agitacijos pas
tangų.

Tečiaus čia nesuprantama, 
kas tikrai yra lmlševikų sle
piama po tąja sąlyga.

Kitos taikos sąlygos.

Kitos taikos sąlygos yra 
bolševikų valdžiai turėti lei
siu l>e jokių trukdymų per 
Ix*nkiją į Vokietiją siuntinėti 
savo įvairias jiaslaj.tas teleg
ramas; pavesti Rusams ope
ruoti visas įlenki joj druska* 
ir anglių kasyklas; leisti lais
vai Im* vizamno pasportų jm> 
Ijenkiją keliauti bolševikų a- 
gentam* ir valdininkams.

Čia suprantama, kad tos są
lygos toli gražu ne visos ir 
kaijM) tokios lx*nkains gali but 
dnr prieinamos. Bet. matyt, 
bolševikai konferencijoje Len
kams juduos visą eilę dar aš
tresnių sąlygų, su kuriomis 
vargiai l/enkai sutiks.

Reikia atsiminti, kad Len
kai iš niekur neturi pageltas. 
Todėl bolševikai jų nepasigni- 
lės. Spaus juos, kiek tik iš
tinkama. Gi jei paduotas są
lygas atmes, tuomet dar lab- 
jau* Lenkija bus traškinama.

- W T-g - - — - -

vietinės Rusijos draugingumą. 
Tai geriausia, sako, paliudija 
pareitais dvylikos mėnesių 
laikas.

Litvinov sako:
; “Nežiūrint to, ką Prancū
zija veikia ir ką Suv. Valsti
jų vyriaijByhė kaliui, aš visuo
met esti pilnai įsitikinęs, jog 
draugingumas gyvuoja tarpe 
Rusijos, Anglijos, Vokietijos 
ir Suv. Valstijų.”

RUGPJŪČIO 16. 1920.

< hicuifu ku prieniimėuiH. — 
Uražu* oras šiandie ir rytoj: mnra 
atmaina temperatūroje.

74 L. ž<«miaura — 64 L
Saulė teka 5.59, leidžiasi 7.-49.

VAR&AVA APSUPAMA 
SAIS fiONAIS,

»

VI-

Tas daroma palengva ir sis- 
z tematiniai.

Berlynas. Rugp. 16. — Gen. 
Wcgrr, k::rr vadovauja holšc 
vikų karuomenei lx»možoje, 
laikraščio Beriiner Zeitung 
am Mittag korespondentui 
pareiškė, jog Varšuva apsupa
ma iš keturių šonų h miesto 
puolimas gali įvykti kas va
landa.

Paklaustas, ar taika bus pa- 
darvta au Išniki ja, atsakė 
<4taip.”

Jis priduri*, jog sonetų val
džia. kokia buvo įsteigta Balt
stogėje birželio 30 d., tuojaus 
j»ersikel Varšuvon, kaip tik 
bus (uumta. Ir su nauja 
Lerkų valdžia Inilšcvikai pa
dalys taiką, pa* vintą sovietų 
dėsniais ir apsisprendimu.

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

Londoną*, Rugp. 15. — Lai
kraštis Evening News judėjo 
kprespondenciją iš Dublino, 
kurioje sakoma, jog Ulšterio 
provincijos airiai anglikonai 
atmaino frontą j>o visų nepu- 
vy kinių. Jie jau sutinka su
vienyti Airiją ir turėti domi
niją* su vienu parlamenta.

Seniau uMcnceiy vadas Ca 
rson galvą guldė nėdjnngti 
su pietinės Airijos provinci
jomis ir nesutikti sn vienu Imn- 
dnioju parlamentu. Šiandie y- 
ra jau kitaip.

Tik dar nežinia, nr kores
pondentas vadovaujasi teisin
gomis informacijomis.

Jei jNisirodytų teisybė, bu
tu didelis laimėjimas pieti
nėms Airijos provincijom*. 
Nes tos provincijos stovi už 
nepadalinamą Airiją.

Deja, jos taippat priešingos 
ir dominijai <u vienu parlu- 
mentu Anglijos globoje. Jos 
nori nepriklausomos Airijos 
respublikos.

ATSLUNGA CUKRUI 
KAINA.

Nuo Rugpjūčio 16 <L pra
sideda persflcė&mas “Drau
go” spaustuvės j naują vielą 
2334 SO OAKLEY AVĖ. 
Todelei gali įvykti “Draugo” 
dienraščio išleidime nekurie 
susitrukdymai. Bet tikimės, 
kad mus Gerb. Skaitytojai, 
žinodami priežastį, už tai ant 
mus nerugos.
HiiiiiuHiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiimiiuiimiiiii

TURKAI PADARĘ SUTAR
TĮ SU RUSUA.

Turkijoje bus įvesti sovietai.

BOLŠEVIKAI REIKALAUJA 
PRIPAŽINIMO.

I

PRIPAŽINKITE MUS, KI
TAIP KARIAUSIME.

LLOYD GEORGE EIS PAR 
LAMENTAN.

Londonas. Rugp. 15. — Daug 
rašoma. kalbama ir spekuli
uojama apie bolševikus ir 
Lenkus ir apie talkininkų nt.ri- 
nešiinų į tuos visus klausimus.

Tuose visuose klausimuose 
tikroji Anglijos pozicija bus 
žinomu gal rytoj, Rugp. 16. 
Nes ministerk pirmininkas 
Lloyd George rytoj apie tuos 
visus klausimus kalbės par
lamente. Gal kartais jis pa
lies ir Suv. Valstijų atsineša
mą j Rusiją ir Įlenki ją.

TAS PAT SENASIS NŪS 
PĖTOJAS.

I

New York, Rugp. 14. — 
Cukrui kaina ima slųgti. Vie
na kompanija parduoda cuk
rų po 17c. svarui, žymiai at
pigo ir neišbaigtas (žalias) 
cukrus.

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

ANGLIJOS DARBO KONG
RESO REIKALAVIMAI.

DARBAS DENUNCIJUOJA 
PRANCUZUĄ.

Priešingas karui prieš 
tinę Rusiją.

so vie

Washington, Rugp. 15.. — 
Buvusi* kituomet Suv. Valsti
jų ambasadorius Rusijoje 
Francis tvirtina, jog pastaro
ji Washingtono vyriausybės 
nota Italijai Lenkijos ir Rusi
jos klausime padarys tai, kad 
už pusmečio Rusijoje pragaiš 
visokia talševikinė valdžia.

Londonas, Rugp. 15. — Su
šaukta* čia sjiecijalis darbo 
kongresas aštriai pasipriešino 
grūmojančiam naujam karui 
Eurojioje, kurs gali užsipliekti 
dvi Lenkijos, ypač priešginiau- 
jan‘ Prancūzijai.

Kongrese atstovaujamos 
kuone visos darbininkų unijos 
ir politikinės darbininkų or
ganizacijos.

Praeit,, penktadieni konirre-r• • • — 
sas padarė n*zoliucijij, jog An
gliju darbui turi gvurantuoti, 
kad ji jokiomis spėkomis ne- 
parems gen. VVrangelio. knd 
panaikins prieš Kuriją at
kreiptą jūrėse blokadą, kod pri 
pažins sovietinės Rusijos val
džią ir atnaujins su Rusija 
prekybą. Kitaip darbas vi**oj 
šalyj pakels genenriį streiką ir 
sukoneveiks vyriausybės žy
gius. priešingus darbo reika
lams.

Rezolineija priimta vienbal-j 
šiai. į

Pna* Prancūziją

Kongrese karčiais žodžiais 
denuneijunta;: Prancūzijos pa
sielgimas ir jos nepaprasta* 
šovinizmą^.

už tai, 
drau- 

N»* 
n«ti- 

ko- 
nuo-

i Toks darlto atsinešitnas j 
Prancūzus ir jų nejmliečiamą 
jMilitiką grūmoja Anglų-Pran- 
euzų draugingumui.

Kai-kurie kongrese kalbėto
jai tiesiog išsireiškė
iilant Anglija pamestų 
gavusi su Prancūzija, 
kitai]) Prancūzija visai 
ketai anglus gali įvelti 
kian žiauriau karau dėl
savų militarinių ar toritorijn- 
lių ambicijų.

Lloyd George džiaugiasi—.

Tokia Anglijos dnrlm pozi
cija ministeris . pirmininkas 
ir jis yrn priešingas vedami 
Prancūzų politikai ir sutinka 
su darbu, kad sovietinės Ru
sijos valdžia turi bnt pripa
žinta.

Darbas ftepnsimena Ivilki
jos ąėpriklausomybės. Bet jis 
yra jnlnai įsitikinęs, kad Im>I- 
ševikai neatims nuo Iviikų lai
svės ir nepriklausoniylM'.s.

Kuomet darbo kongresas 
jMiskellN* balsą jtrioš Prancū
ziją ir išdalies sutinka su Llo
yd George pozicija Rusijos ir 
Ivnkijos klausime, sakoma 
Lloyd George neis konferenci- 
jon su Prancūzijos tninisteriti 
|iirmininku Millerandu dėl 
gen. Wrangelia. Bu* jailaukta 
bolševikų-Ivnkų konferenci
jos pasekmių.

Tuo tarpu gauta žinių, jog 
Prancūzija neparemsianti uti
litariniai gvn. Wrangelio. Ji*
pripažinta tik moraliais l^en 

t kalus tiksluis.

Konstantinopolis, Rugp. 16. 
— Anatolijos laikraščiai' pra
nešė, jog Turkai nacijonalts- 
tai su sovietine Rusija padarę 
santarvę su tikslu pakelti re
voliucija* Indijoje, Egipte, Al- 
gerijoj Marokoj ir Tunise.

Santarvė parašais buvo pat 
virtinta Trebizonde. Iš turkų 
nncijonalistų pusės pasirašė 
lininiu bey.

Sulig tos sutarties, talševi- 
kai Turkijos imperijai gvaran- 
tuojn nepriklausomybę ir no- 
paliečiamybę.

Turkijoje bus sovietai.

Rusija, rašoma Anatolijos 
laikraščiuose, prižad *j<> pagcl- 
bėti Turkijai atsikratyti vi 
šokių nžrubežinių koncesijų ir 
kapitalizavimų. Svetimų vieš 
pat i jų nuosavybės bus konfis 
kuolui ir išdalintos Turkų 
proletarijatui.

Be tn, Rusija paskelbia vi
siems niusulmanams neprik
lausomybę Rusijoje ir Kauka
ze.

Iš savo pusės Turkai visoj 
savo šalyj įveda sovietų val
džios sistemą.

Turkai dezertuoja.

Azertaidjano sovietai 
bia, jog jie nuo Armėnų ne- 
atėmę «ų prievarti^iiiiesto Na- 
kliitchevan. Armėnai gražiuo
ju tą miestą evnkunvę ir pa
vedę bolševikams. Nes tas trati
nai reikalinga talševikams 
susisiekti su Turkija.

Talkininkų utilitariniai vir
šininkai čia painformuota, jog 
Mustapha Kernai pašos kamo- 
menės ofensyva prieš Graikus 
Smirnos šone nejia vykusi. Jo 
kareiviai būriais dezertuoja, 
atsisakydami kariauti prieš 
Graikus. Nes taip pasielgdami, 
sako, jie priešinasi sultono no
rams.

I

Toks bolševikų atsakymas 
talkininkams.

Su Siaurine Rusų Armija, 
Rugp. 16 — Gen. Rėva, 12-<>s 
Rusų divizjios vadas, tikįs 
artinasi laikas, kuomet Rusi
ja pnriskaitv* *n Primenzija 
ir Anglija, jei talkininkai 
atsisakys pripažinti sovietų 
valdžia ir padaryti ‘aitai.

“Lloyd George ir Millerand 
tiktai šokina Rusiją”, sake 
gen. Rėva.” Tikrai imant, jie 
nenori daryti taikos. Nes 
kaip ilgai toksai gen. W rangel 
K rime gaus amunicijos iš An
glijos ir pinigų ir moralę pa
ramą iš l’rancurijos, mos ne
galime laukti taikos nuo talki
ninkų. '

• Aš -su 
kapitonas, 
pri Jūžintas 
talševikai tikime,

buvę< caro 
Bc‘. šiandie 

bolševikas.
kad

• •

laikų 
esu 

Mos 
mes

vakarinei Europai atnešime 
visatiną laisvę. Ve kodėl mes 
padarysimo taikų tiktai su so
vietine Lenkija.”

ATSAKYS KARO PASKEL
BIMU.

I

skel-

TEISĖJAS CROWE UŽ LIE 
TUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĘ.
Skaitlingam Lietuvių susi

rinkime Auditorium teatro, 
Chicagoje, kriminalio teismo
teistjns <’rowe karčiais žo
džiais atsilieja* jirieš tautų 
sąjungą ir jirieš Suv. Valstijų 
vyriąusylw*.s jmlitiką. sulig ku
rios nenorima prijuižinti Lie
tuvai nepriklaiisoniyliės.sRuiig 
šalies vyriausybės politikos, 
Lietuva yra neatskiriama Ru
sijos <lalis.

Teisėjas Crowe prisiminė 
kituomet prezidento Wilsono 
l>askclbtą visoms tautoms ap
sisprendimo prineūpą. Ki<md'e 
vyriausyla* mindžHija tą prin
cipu. Jau stovi už nej>a«lah- 
unmą Rusiją.

ToiMjas šaukė, kad Lietu
vos !ie|)riklausoinybč turi but 
pripažinta. Nes kitaip nebus 
nei žinoma, kokiais tikslais A- 
inerikn kariavusi.

Bolševikai nieko nedaro iš 
talkininkų

Berlynas, Rugp. 16. — Mies- 
te B rosimi iš Maskvos pa
gauta lievielinė telegrama. 
Sakoma:

“Rusijos atsakymas j Pran
cūzijos pri|Mižmimą gan. 
IVrangelio — Rusija paskelbs 
karo j mdč t j su Prancūzija.”

PRANEŠIMAS.
LIETUVOS MISIJA CHICA

GOJE.

Lietuvos Misija atvyko Clii- 
cagon sekmadienį, Rugp. 15, 
ir ajisistojo Auditorium Hote- 
h’j, 430 K. Mirliigan. Telefo
nas: llnrrison 5000. Kamba
riui: Pirm. J. Vileišio No. 407; 
Majoro P. Zadeikio No. 409; 
p-lė# Marijonos Jokulmitės 
No. 411.

Chicagos lietuviai turėdami 
svarbių reikalų gali’kreiptis j 
Misiją nuo 10 iki 12 vai. ry
to ir nuo 7 iki 9 vak. Sulig 
Chicagos Apskr. nutarimo. 
Paskolos stočių valdybos ren 
gdamos prakalbas malonės jmi- 
siųsli automobilių Misijai nu
važiuoti į prakulbų vietas.

L. L. P. Apskr. Valdyba.

PINIGU KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė. mainant nemažiau $25,000, 
rugpjūčio 14 buvo tokia aulig M<*r 
chants l^mn and Trasi Co.:

Augtijo»» sterlingų avnrui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dol.

j Italijos ui 1 doL

$3.55
2.20
2.20

.45
13 fr. 75
20 l. 00
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“DRAUGAS”
Kku kasdieną tMijrrna ncdėMIenlua. 

PRENUMERATOS KAIMAI
CUFAfiOJ ni tV SI E XV JE:

Metams .................................... SM.OO
Pusei Metų ..aa..ai,................<-00

StT. VALST.
Metama ...-........................... tfl.oo
PumU Metų .......................   S.00

Prenumerata mokiuri Ukalno. bal
kis skaitosi nuo utsIraAymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prlaiųsM Ir 
senas adresas. Pini gal rečiausia alų. 
ctl Uperkant krušoje ar osprese “No- 
nsy Ordor” arba (dedant plnlpua j 
r*O>tr uot< lalikų.

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

UL

TeL MeKinley 6114

Krikščionių Vienybe

Kuomet sorijalistų suskili
mas pasidarė laimi aiškus, 
tuomet kaskart taukiau ir 
smarkiau girdėti balsų apie 
krikščionių susivienijimą, 
šešioliktame šimte metų pro
testantai gyveno noru ir bal
su “skirtis”, daliai jie nuo- 
šiidžiai, tankiai ir smarkiai

. ši.nkia “vienytis”.
l’ernai tas šauksmas buvo 

galingas Amerikoje. Šįmet 
protestantai Suvienytose Val
stijose buvo sutarę sukelti ne
toli pusantro milijardo dolie
rių tikėjimo reikalams. Tos 
gražios pastangos iširo, liet 
jos neišnyko.

Dabar jos atsiliepia Angli
joje. Ten bnvo Aighk->uų, ne- 
kutalikų, vyskupų susirinkimas 
Lambeth’e. Canterbury’o vys- 
kuopas yra anglikonų vysku
pų vadas dėlto, kad iš to 
miesto prasidėjo Anglijos 
krikščionija. Tai-gi Cantcrbu- 
ry’o vyskupas pagarsino pa
kvietimą vienytis visoms 
krikščionių liažnyviouis. Jis 
kviečia vienytis litų pravos- 
lavijų ir “didelę Rymo vieny
bę vakaruose.” Ttiu vardu jis 
vadina mus katalikus. Jis 
kreipiasi ne vien prie episko- 
j»alų. liet prie piusbiterijonų, 
ir metodistų, ir baptistų ir 
kongregacijoiaJistų.
Canterbury «• vyskupas visgi 

nekviečia nei liuteronų, nei re- 
formatų, nei rarijonalistų. 
Tat ir suprantama, nes su
tarties pamatau jis dedu A- 
pasiūlų Sudėjimų ir Nikėjos 
simbolį, t. y. b) tikėjimo iš
pažinimą, kurį musų bažny
čiose kunigai ii žmonės gieda 
sekmadieniais. Tuo$«« tikėjimo 
sąrašuose išreikštas tiesas to
li ne visi liuteronui ir refor
matai liepriinm, o ranjoaalis- 
tai visi atmeta, nors nevisus.

Katalikų Bažnyčia šešiolik- 
i , ..4. . 4. ii * •i<muv mtiiiv iiiviŲ lai/ui 
džiai kentėjo

. tuomet Vokietijoje 
joje noro skirtis. lx*onns Try
liktasis 1894 išleido neužmirš- 
liuų raštų 
toms ir Karaliams, 
me kvietė visus vienytis. Tas 
raštas nepajudino anglikonų 
vyskupų širdžių. Rusijos pra
voslavui atsakė 
rančiu budu. Konstantinopolio 
patrijnrkas. kuris .-kaitusi prn 
voslavų viršininku, negana 
ką nepritarė popeliui, liet dur 
išniekino jį. Dabar Benedik
tas Penkioliktasis neišniekįs 
Anglijos n< katalikų vyskupų 
nei jų vado iš Canterbury, tik- 

nnm t v*.— Z y C.

Canterbury’o vv. kūpąs tk*-i 
aa, vripažjs’a, kad Anglikonų 
Bažnyčia jau n» tereikalau-

sianti, kad visi taptų angliko
nais, bet susivienijimo pama
tau jis reikalauja tokių daly
kų, kokių Katalikų Bažnyčia 
negali duoti.

Pirmiausiai jis reikalauja, 
kad visi tikėjimai atsižadėtų 
savo autonomijų. Lengva at
sižadėti jos tani, kuris žinosi 
jos negavęs iš Kristaus nei iš 
Dievo. Katalikų Bažnyčia ži
nosi gavus iš V. Jėzaus ir ne
priklausomybę i r priedermę 
tų nepriklausomybę ginti nuo 
visokių pasikėsinimų.

Anglams laimi patinka J. 
Welsk*y’o sumanymas, nes tas 
žmogus buvo jų giminė. Kiti 
kitaip žiuri. Y]>ač katalikų 
Bažnyčia visokio tikėjiminio 
mokslo ir dariai kerčion deda 
Kristi).

Kviesdamas vienybėn Cun- 
terbury’o vyskupas nori, kad 
butų pripažinta kunigystė. 
Mes katalikai jų senai pripa
žįstame, liet iš V. Jėzaus ]x»r 
šv. l’ovylą išmokome, kad 
kunigystės niekus neguli sau 
pasiimti. Tik tas yra kunigas, 
kas kunigystę gavo iš pirmes
nių už save, kurio šventinimo 
šaknis siekia apaštalų. Ang
lijoje buvo kunigų turėjusių 
kunigystės paeinančios nuo 
apaštalų, lx-t Edvardo VI lai
kais ta kunigystė išnyko. De
vynioliktame šimte motų Ang
lijos d cariški j a pasigedo ku
nigystės, bet neėmė jos 
paštališkojo šaltinio, 
pasiėmė pati iš savęs, 
dalykas yra svarliesnis
rodosi rimtiems anglikonų vy
skupams. Kol tame dalyke ne
suėda prie Kristaus pastaty
tų taisyklių, tol sunku įvykin
ti Bažnyčių sutartį.

Tikėjimo vertė pilnai pri
klauso nuo jo teisingumo. K n 
naudu sūdanti tikėjimų su
tartį, palikus tiesų triunėti 
tamsiame kampe. Be tiesos 
negali turėti nei mažiausios 
vertės nei atskiras tikėjimus 
nei tikėjimų vienybė.

Ga! kada ir įvyks tikėjimų 
vienybė, bet jai nėra kitokio 
kelio, kaip tiktai )>er tiesų. Vi
si krikščionys pripažįsta, kud 
Kristus yra Dievas, kad Jo žo
džiai yrn tiesa. Išmokime tų 
tiesų įvesti į savo asmeninį ir 
bažnytinį gyvenimų, tai tikė
jimo vienybė susidarys savai
me.

'iria dėsniais tikėjimų vie- 
ninę Europoje norėjo suda
riu Leonas Tryliktasis.

Ai

».Muau*

d<*l pukilusio
ir Angli-

Pasaulio Tau-
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ęy kuriu-

visai nepride-

Lietuvos Mokykla.

iš a 
tiktai

Tas 
negu

Lenkai ir Mes.

1^‘iikų laikraščiai Lietuvius 
pavadino išdavikais, kuomet 
Lietuva padarė taiką su bol
ševikine llusija. (ii kuomet jie 
turėjo apleisti Vilnių, pasigir
do prieš Lietuvius bjaurių e- 
pitetų ir net grūmojimų.

Kus ypatingiausia, Lenkai 
iš piktumo pradėjo pajuokti 
Lietuvius. Musų armiją juiva- 
dino nieko nereiškiančia, bo 
jokios drausuit.a gauja.

Kų Lik išėjo antroji knyga 
Prano Dovydaičio leidžiamojo 
laikraščio “Lietuvos Mokyk
la.“ Šis numeris, taip-pat kaip 
ir praėjusia yra stora, dide
lė knyga.

Turimo įvairumas ėia toks 
pat, kaip ir pirmosios knygos. 
Čia rundiune daug straipsnių 
ir straipsnelių, pranešimų, su
manymų, mokyklų įstatų, pla
nų, programų, recenzijų ir tL 
Visi tie raštai paliečia vaikų 
mokinimų.

Svarbiausieji straipsniai yra 
rašyti paties redaktoriaus 
Prano Dovydaičio.

Pirmasis straipsnis yra į- 
varuytas: “Pedagogas Sv. Jo
nas de la Šalie.” (200 metų 
sukakus po jo mirties). Pir
mojo to straipsnio dalyje Do
vydaitis nupiešta šv. Jono 
biografijų, kaipo pedagogo. 
Antroje dalyje, aprašyta, knip 
šv. Jonas suorganizavo moki
nimo ir auklėjimo darbų, o 
trečioje dalyje išdėstyti to 
durbo nuopelnai.

Tas straipsnis ypač naudin
gas musų demokratiškaisiais 
laikais. Tikėjimo priešai gi
rias išsijuosę, kad jie e*ų aj>- 
švietos šalininkai, o katalikai 
esu tos apšvietus priešininkai.

Šitasis-straipsnis parodo vi
sai kų kitų. Straipsnio auto
rius Pr. Dovydaitis pasirem- 
dums istoriškais faktais paro
do, kaip šv. Jonas de la Sali e, 
išpiutiuto it sudemokratizavo 
apšvietę. Anais laikais moks
lo tegalėjo pasiekti tik turtin
gesniųjų vaikai, tuotarpu bie- 
dnesnieji skundo tamsybėse. 
Šv. Jonas de lu Šalie savo am- 
žį j miš ventė tam, kad išplati
nti upšvietų ir tarp biednes- 
niųjų vaikų ir juos gerai iš
auklėti. Nežiūrint į didžias 
kliūtis, jis tų jmsiekė. šv. Jo
no durbas varomas jo pasekė
jų, pasklydusių po plačių jm- 
saulę dabar mokina ir auk
lėja šimtus tuksiančių vai
kų. Sv. Jonas de la Kalio buvo 
tikruoju pradinės mokyklos 
įkūrėju.

Tuotarpu didis bedievių va
lias Vollairc sako: “Prasta 
liaudis privalo but vadžioja- 
niii, o ne mokinama. Jų galimu 
palyginti su jaučiais, kurioms 
reikalinga tiktai dagių ir šie
no.”

6v. Jonas de la Šalie pra 
laužė kelių pažiurai, knd ir 
liaudies vaikai turi but gerai 
išmokinti ir išauklėti. Tuo jis 
]mrodė socijalę liaudies mo
kyklos reikšmę. Daugiausia

Pirmadienis, Rugp. Ki 1920

*

mokinimu

Pr.

*

Dovydaičio, 
k<»<*dukacija 
mokyklose.

\Valvrburiu lietuviai katalikai, Federacijos Kdngiv- 
no iškilmių ir vukarų rengėjai netrukus praneš 
spaudoje Federacijos Kongresu salėti antrašų ir 
rvniriamų vakaru eilę.

PfcTNYCIA. RUG8EJO 3 d.,- Federacijos 
kongreso užbaiga.

ir akyliais. A- 
laikais mokyklo-

SUBATA, RUGSĖJO 4 d., Spaudo.- Drau
gi jos seimas ir Federacijos Tarybos ant
ras posėdis.

’ jis steigė pradine-, neapmo
kamas mokyklas skiriamas ne
turtėlių vaikams. Jis įsteigė 
mokytojų brolijų. Prašalinęs 
atskirų vaikų mokinimo sys- 
temų, jis įvedė mokymų kla
sėmis 
nais
se buvo madoje lotiniškoji kal
ba, kurios vaikai dažnai ne
suprasdavo. Šventasis auklė
tojas Jonas įvedė į savo mo
kyklas mokinimų prigimtoje 
kalboje. Jis pripažino daug 
svarbos ir krikščioniškam na
ro mokinių išauklėjimui, pats 
pagerino mokinimo ir auklėji
mo metodus, įsteigė pirmiau
siai mokinių knygynus, | sut
varkė mokyklos darbų, priūžiu 
rų ir vedimų.

Antras tos pačios rųšics
straipsnis yra: “Otonas Will- 
mann’as.” Čia I*r. Dovydaitis 
taippat išdėsiu mokslininko 
kataliko Willmanno pažiūrų 
išsivystymą, kaip jis tapo di
džiausiu šių laikų autorite
tu mokinimo srityje. Ir vienas 
ir kitas straipsnis yra geriau
sia ir ypatinga krikščioniško
sios į mokinimo ir auklėjimų 
pažvelgus apologetika. Be to 
čia trumjmi sutraukti lient 
svarbesnieji vieno ir antro tų 
didžių pedagogu 
dėsniai.

Kitas
straipsnis yra 
augėlesniosiose 
Čia tik pirmoji straipsnio da
lis. Bet ir iš jos yra matyti 
teisinga autoriaus mintis, kad 
mokinimas vaikelių ir mergai
čių turi būti atskiras.

Yra ir kitų daugybės gra
žių straipsnių straipsnelių, j- 
domių pranešimų, nušviečian
čių dabartini mokyklos stoti 
Lietuvoje, Gerbiamas ui tisų 
mokslininkas P r. Dovydaitis, 
kaipo redaktorius, laikosi y- 
patingos metodos. Kad gyvai 
nukopiuoti gyvenimų, jis deda 
į savo laikraštį ir mokytojų 
nuomones tokias, kokios jos 
yra. Dėlto ten yra įdėtų raštų 
ir visai silpnučių, kurie sa
vaime nenuripelno garbingos 
tokioje knygoje vietos.

Pr. Dovydaičio leidžiamasis 
laikraštis yra svarbus nevieu 
savo turiniu, bet ir savo už
duotim. Jis turi sutverti kat. 
mokytojų galingų srovę, kuri 
garbingai atsistotų prieš įsi
galėjusių l»edieviškųjų mo
kytojų organizacijų Lietuvoje. 
Bedievių mokytojų organiza
cija skleidžia mirtingus liedie- 
vystės ir ištvirkimo nuodus
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tegu tik Lenkai apsidirbs su

ir mes pajuokti Lenkų armi
jų ir jiačius Lenkus. Bet mos 
to nedarome. Mes esame 
krikščionys ir demokratai. 
Lenkai yrn mums taip arty- 
uiai, kaip artymai yra visi 
musų priešininkai. Nedoras 
Mulų daiktas jiaju,.?“*4

>«%K4

I

kuomet jis atsiduria
artyasą,

ne] ai-
liojšrvikais. Tuomet užteks niėn.
Varšuvos policijos putvurkyti
Lietuvius.

Angliškų Juikraščių kores
pondentai paduoda indoinių
žinių apie l/*nkų armiją. Sa
ko, ta urmija taip nelikusi,
kad liolševik&ms daugel vie
tose nereikia vartoti nei ar-
motų.

Bolševikų raiteliai prieš Len
kus kareivius pavartoja kan 
čius (kazokų nagaikas). Tui, 
girdi, pašokini ugi n urias gink
las. Nes katrie Lenkų karei
viui. para gauna kančinue sko
nį, tie meta karės laulgj ir be 
»«t rvlniroc tw>-rn «>»♦ V.nr^nVnK *• -• -****» — o11 u ■
ir dar toliaus — ant I'ozna- 
IliaGS.

Turėtumėm progos Mandie

Tiesa, 1/nikai ilgas laikas
Lietuvą vargino, pa< ius Lietu
vius smaugė, nežadėjo grą
žinti mums Vilniaus. Mes čia
negalina* nei apsakyti tų visų
baisenybių, kokias jie atliko
neteisotai okupuodami Lietu
vos teritorijas.

Bet už tai mes negalime

Federacijos Kongreso 
Tvarka

PANEDtUS, RUGPJŪČIO 30 <L» — Federa
cijos Kangveso atidarymo iškilmėse: Pa- 
maldos Imžnvčioje, Federacijos Kongreso 
pradžia. Vakar,* Federacijos Tarybos 
pirmas posėdis.

*
, RUGPJŪČIO 31 (L, ir SERE* 

, RUG8RJ0 1 (L, — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjjungos ir MoteAj Sąjungos sei
mai.

' ♦
KETVERGAS, RUG8RJ0 2 (L, — Tautos Fon

do, Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Draugi
jos ir Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimo 
seimai.

UT

Draugijos, kuopos, jmnipijos, kliubai, pri
klausantieji prie Federacijos tuųjau sušaukit 
susirinkimas ir išrinkit atstovus į Federacijos 
kongresų. Nuo kiekvienos 10 narių galima sių
sti į Federacijos kongresų po vienų atstovų.

Federacijos Sekretorijatas šiuomi kviesda
mas Amerikos lietuvių katalikų draugijas, or
ganizacijas, kuojms. i>an>pijas ir kliubus į Fe- 

. deracijos kongresų, šaukiamą Waterburv, 
Conn., nuo Rugpjūčiu 30 d., iki Rugsėjo 4 d., 
š. m., atvirai tiki, kad jie savo atstovus pri
sius į kongresų dirbti svarbaus darbo Kata
likų Bažnyčios ir Lietuvių Tautos naudai ir 
garbei.

Federacijos Sekretorijaias.

3E3E

musų tėvynėje, gi katalikų 
mokytojų užduotis yra skleis
ti šviesų, stiprinti tikėjimą 
ir dorų, kelti tėvynės meilę.

Dėlto kiekvieno tikro Lietu
vio tėvynainio yra priedermė 
paremti musų mokslininkų 
Pranų Dovydaitį lame prakil
niame ir taip naudingame 
daria* jei ne kai ii kitaip, tai 
bent užsirašant ir jmplatinant 
tarp kitų jo leidžiamąjį taip 
gražiai redaguojamąjį moks
liškų laikraštį “Lietuvos Mo
kykla”. D ras A. Maliauskis,

* Draugo” Re* lakei ja mielu 
noru patarnautų norintiems 
tų laikraštį parai ųsdinti.

3E ■E &

LIETUVOS ST. SEIMO
dvasia ir pakilo smaugti silp
nesniuosius už save. Manė* jie 
atliksiu didelius žygius, už
kariausiu svetimas šalis ir pa 
čią Lenkiją padarysiu galin
gi) ja viešpatija.

Šiandie už tų nedorų pseudo 
t ■> • • •

'J t>*—" ♦m ri

plųsti ir kentėti
krikščioniška

varguos*
visa tauta,

tauta, žmonės
vieno tikėjimo su mumis. J r
tos tautos mums gaila. Nes ji
didžiumoje tokia pat žemdir
bių tautu, kaip ir mes.

Nesidžiaugiame tad Lenkų
tautos nelaimėmis ir nepa-
juokiame Lenkų taip, kiūp jie
mus pajuokė.

ų taip,
Nes Lenkų nc-

laimės gali kartais but ir mu
kaltinti visos Lenkų tautos.

Nes ir Lenkuose yra labai 
gerų ir dorų žmonių. Didžiu
ma jų yra persiėmę artimo 
meile kaip ir mes.

l ž atliktas mums skriaudas 
kalta ne Lenkų tauta, bet tos 
tautos psvtido-vadai. Tai iii tau 
tininkni-liberalui. Jie |hi gro
bė šalies valdymą, persiėmė 
vakarų Europos militanzmo j priklausomai ir laimingai.

DARBAI.
Liepos 5 di Seimas rupi n ari 

darbininkais. Svarsto įstaty
mą knip, kada ir kokiu budu 
gali būti prašalintas dvaro 
darbininkas. Teisingumo mi- 
nisteris Karoblis nurodo, kad
teismo nusprendimas prašalin
ti darbiu inkų negali būti vyk
domas tuojaus, Is-t išėjus mė
nėšiui laiko. M misterio nuro
dymas priimtas.

Seimas svarsto, .kaip pa
dengti išlaidas Taikos Dele
gacijos Maskvoje.

Toliau svarsto įstatyme pro
jektą apie likvidavimą Tieki
mo ir Maitinimo Minirivrijo.-.

sų nelaimės. Bolševikai yra 
vienodi h gailestingumu prie
šininkai jiems ir mums, šian 
die jie l»aigia spausti Lenkus, 
gi rytej gali atsisukti prieš1 
mus. Ne u ir musų tautoje šian
die pakyla vis daugiau įvai
rių bseudo-vadovu.

1’urime imti painokų nuo 
Lenkų, jei norime gyvuoti ne-

.T—TT?1 ■■■■ 1 L- J----- ..’g.1. .

nisteriams. Mimstcriai turi 
atsakyti-, į tas interpelacijas. 
Soc. deru, laikė komisijos nuo
monę—duoti 7 d. atsakymui. 
Didžiuma nusprendė duoti 10 
dienų.

Iš Seimo prisieina kartais 
prašalinti nekuriam laikui ir 
nekurį atstovą. Komisija nus
prendė, kad gali prašalinti tik 
2-3 atstovų balsų. Vailokaitis 
(kr. dein.) pastebi, kad turėtų 
užtekti didžiumos įtaisų, nes 
Valstybės labas reikia aukš
čiau statyti už atstovo garlię. 
Jo pastaba priimta.

Seimui tenka įsakyti suimti 
arba iškrėsti kokį nors SL 
Seimo narį. Komisija nusky
rė, kad Seimas gali įsakyti, 
jei tam pritaria 2-3 atstovų. 
Vailokaitis pūstels, kad šį pa
ragrafą reiklu visiškai išmes
ti. Čia prasideda graži istori
ja. Kyla daug karštų ginčų.

Kupčiūnas (soc. 1.) šaukia, 
kad kr. demokrauu, norėdabii 
tylomis tą p’ragrafą išmesti, 
nori visas kitus sroves uŽsniau 
irti. Bcržinskas (kr. dem.):
Be reikalo mes dėl menkniekių
deramės; aš sutikčiau, kad
*nanc iškrėstų ar suimtu ii 15
Seimo narių nusprendus, dėl
to, kud žinau prieš Lietuvos
Valstybę ni**kuo(u •» neisiąs,
o su tokiu, kuris eina ar eis
prieš V alstybę, turi būti tin
kamai ir pasielgta. Čia turiu
Anminti, kad vakar vienas ap

Projektas atiduotas Bendrai 
Teisių Komisijai.

Prųmžinta, kad pasai rei
kia išsiimti iki Lapkričio 1 
d. 1920. Nuo to laiko kitokių 
pasų nepripažįtu

Liepos 7 d. Svarstoma*- St. 
Seimo statutas ir projektas jį 
papildyti. Prieina prie jmiis- 
grafo apie įntvrjirlucijas, k u -į 

’ rias Seimo atstovai įduoda nu

skrities viršininkas, nesakysiu
jo jiavardės, pranešė man. kad 
pro vieną gelžkelio stotį, kuo 
met tik pravažiuoja Seimu 
Htstovas, i r-gi neminėsiu jo 
pavardės, pasijiilia maišai ko- 

! munistinių proklemarijų; jus, 
kaip aiškiai patėmyta, iškrin
ta iš to Seimu atstovo (Vens 
lauskas ir Pėtala (soc. dem.) 

1 “ M vi uoja, meluoja!
(Pabaiga bus).
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tokių, kurie yra nepastovus ir REIKALAUJA.

DRAUGAS b
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svyruoja, it tas medelia nuo
vėjo. Gal jie iš puikybės tai
daro ir nenori au visu jauni

REIKALINGI LEIBERIAI =
X'

M0K8LEIVIAM8 £INO- 
TINA *

Centro pirmininką* buvo 
paaketbęs. kad šitioinpfinis 
musų seimas įvyks Carubrid- 
ge, Maus., bet tūlų kliūčių de
lei liko perkėlus į So. Bos- 
ton. Mare.

Tad-gi visi delegatai, va- 
žinndami seiman galite upsiR- 
toti “Darbininke,“ 244 W.
Broaduay, $o. Boston, Mare. 
Iš čia bus v nurodytos nakvy
nėms vielos.

Seimas bus pirmininko pas
kirtose dienose.

Vaide Seimo 
misijos,

J. J. ftlikan.
t

aioux city, iowa
TblgpjUeiij Q d., pnsbhtrbn ’ 

vus moksleiviui J. Zabulioniui, 
Lietuvių teatrai i s ratelis įren
gė vakarų, kurio programa 
Nusidėjo -iš vaidinimo, dainų 
ir deklemacijų. Vaidinta vai
zdelis “Paklydėlio Kelias“. 
Vaidinimas išėjo gražiai. Vi
siems aktams buvo pritaikin
ta tam tik ra scenerija, ypatin
gai graži huvo scena trečiame 
akte, nes perstatė Lietuvos 
.žolynų darželį ir kryžių tvo
rele aptvertų.

Vaidinime dalyvavo sekan
tieji asmenys: Motinos rolėje 
Imvo p-nia A. Balčiūnienė. No
vyto, tumaus, — A. Jančis, 
Kaimynų-giminių — J. Bal
čiūnas, S. Darniai tienė, J. Da- 
pkevičius; Povylo drangai A- 
merikojv: Kazio — K. Goge
lis, Baltro — J- Pilkauskas. 
Aniolo — Balčiūnaitė. Visi 
vaidintojai savo roles atliko 
gerai, ypač p-nia D^lčiunienė, 
motinos rolėjef gražini lošė 
treciame akte ir didelį įspū
dį darė žiūrėtojams.

i Po vaidinimo dekleiuuotu 
eilės: p-lė M. Kalnauskaitė 
deklemavo “I Vytautų,” A. 
Linkevičiūtė “Atėjo jau lai
kas grįžti tėvynėn“ ir V. Bri- 
želaitė “Išsiilgau.“ Visų de- 
kleinuotų eilių reikšmę aiški
no mok. Zabulionis.

Paskui neto* vargonininkas 
p. S. Siniounvičius su savo 
žmona palinksmino publikų 
muzrka ir gražiomis dainelė 
tais.

Pirmiausia p. Simonavičius 
solo padainavo: “Manu lai
vas“ ir “Pamylėjau vakar“, 
o p-nia Simonavičienė pas
kambino ant pijami. Paskui 
abu padainavo duetų—“Plau
kia sau laivelis“ ir “Kregž
delės.” Po to p-nia Him. solo 
juidainavo “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka“ ir “Vai varge, 
vinge,“ ir {taškui turniką pa
grojo “Cradte eong“ ir “Mo- 
th’er.“ Ant galo, duetų “Qui 
Tivc“ abu poskauibiuu ant pi-
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Labai Svarbus Pranešimas!DĖL FABRIKO DARBO 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT C0. 
39th & STEWART
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mu draugauti. Visi turėtų 
darbuotis ir suprasti, kad tau
tos darbe visi turime būti ly- 
CTs-

Tai-gi, kurie Aaiinutės nuo 
jaunimo ir svyruojate, glaus
kitės prio visų veikėjų ir ei
kime vienu keliu prie savojo 
tikslo. Gi nepriklausantieji ra- 
šykitės jaunimu organiaucijon 
ir bendrai veikime Bažnyčios 
naudai ir tėvynės gerovei.

Kuopos korespondentas.

Apsilankęs tame miestelyj 
]»atyrinu, kad nemažas skait
lius jame gyvena Lietuvių. 
Daugelis jų turi nuosavybes, 
yra, rodos, keturios mėainy- 
čios, drabužių krautuvė, elek- 
trikinių dalykų krautuvėlė, du 
didesni krutaniųjų paveikslų 
teatrai, o mažesnių, tai nė ne
sužinojau.

Kaip visose 8uv. Valstijo
se, taip ir čia dabar “sausa“, 
bet neretai' tenka pastebėti 
žmogų, einantį svyruo
jant, kitas net ir paklysta. 
Tai vis daro nelaboji degti
nukė.

Lietuvių tarpe nekoks su 
tikinuv!. KataŪkiSkų draugi

jų maža. Gyvuoja tik Sus. L. 
R. K. A. knopa. Moterų Ra- 
zancavos draugijų ir juumnio-- 
Lietuvos Vyčių — suaugusių 
ir priaugamųjų kp. Pirmiau 
imvo daugiau, bet kuomet 
pasidarė parapijoj suirutė, tai 
vienas persimetė į nezaležnin- 
kus, kitos, nenorėdamos pasi
duoti bile mulkintojui, susidė
jo į vienų draugijų ir pasida
rė stipresnės. Moterų drau
gija ypatingai . darbuo
jasi Bažnyčios naudai ir Lie
tuvos gerovei. Ji rengia va
karus, kuriuose vaidina pa
dorius veikalus ir gražiai pa
silinksmina. Nepasilieka nė 
vyčiau Jiems dailė, pasilinks
minimas ir-gi nemažiau rupi, 
todėl vyčiai vakarus bei kon
certus taipgi tankiai suren
gia* Pasakojo, kad gyvuoja 
dar kokia ten moterų mjjsvie
tos draugija, kuri, sakoma, 
stovi ant tautiškų pamatų. 
Kokių “apšvietų“ minėtoji 
dr-ja platinu, parodo šis fak
tasperspėjęs sykį klebonas 
tų draugijų už rodymų nepa
dorių perstatymų, šviesuolės 
taip supyko, kad ėmė rengti 
vakarus ir rodyti tokius “vei
kalus,“ kokius mėgsta žiurė
ti tik “Sakės“ purvų skai
tytojai. Tai tau ir “apšvie
ti “

Lietuvių katalikų bažnyčių 
graži. Vidus išpuoštas; alto
riui artistiški. Girdėjau kal- 
Imnt, kad žadama dp ir langus 
spalvuotus įdėti.

Būvant man NVestvillėj vie
tos nezaležninkai turėjo 90 va
landų “atlaidus,“ kurie pra
sidėjo pi rimulienvj^ o baigėsi, 
rodos, ketvirtadieny j. Indo- 
niiausiu tai, kad nezaležninkai 
savo “atlaidus“ ji/udėdavo 
po pietų. Pradėję varpu skam- 
luuti apie 3x10 po {lietų, skam
binu iki vakarui, kai-kadunet 
iki devyniy vakare. Svetimtau 
čiai stebisi ir pyksta, «kad Lie
tuviai nezaležninkai su savo 
varpu mnluoda jiems ramumo.

Gal kas manu, kad *We»»t- 
ville, tai nezaležnjnkų kara
lystė. Ir aš tuip maniau va- 
žiuodamus. Bet ištikrųjų, kiek 
teko patirti, nedaugiau jų 
čia yra kaip 25. Pirmiau šita 
sekta turėjo daugiau pasekėjų, 
bet kada čia atvyko klebo
nauti katalikų kunigas Brig- 
luunau, kuris visoje ]>arupijo
je įvedė pavyzdingų tvarkų, 
nezaležninkai ėmė luipsniškai 
smukti. Ir nereiks, gal, ilgai 
laukti, kuomet Westvillėj vi
sa? nezaležninkai išnyks.

Praeivis.

ANT PARDAVIMO
Gera* murini* narna*. *nl 1« gal- 

rė*. nrtoll Halsted Str. vieta dt-l 
bianin. 4 pagyvenimai, Moro* au kam
bariai* dėl gyvenimo vieni* įmaišy
mai*: maudynėmis, elektra, puu, 
NAnoriite randa ISO dol. nnl mėnesio, 
parsiduoda ui 11500 doL

Murini* niunas, ant Lowo Avė. 
SBBCrtS 5tl-lG»S pssrvzsl
mu, po 4 kambariui buscuicnta*. 
gos**, elektra, ntenesinė randa 55 
dol. parsiduoda u* 6500 dol.

Murini* namo*, ant 28 iratvi*. u, • 
toli Man F'nuiclaro gatvė*. 3 pagyve
nimai. po 5 kambariu*, gaiaa. elek
tra. maudynė*, mėnesinė runda 4* 
dol. ant mėnesio, parsiduoda ut 8204 
dol. . .

Murinta namas, ant Morgan Str. 
netoli M gatvė*. 2 augtų. 4 pagyve
nimai po C kambariu*. g**a«. mau
dynė*. mėnortnė randa *0 dol. nnt 
mėnerto. parsiduoda ut 12500 dol.

Murini* namu*, ant Mirhlgun Avė. 
netoli 54 gatvės, S pngyvenlmal po 
7 kambariu*, sąru tildoma*. *lck- 
troa tvies*. viaka* Intslayt* tnodor- 
ntekal. mėnesinė randa 150 dol. ant 
mėneaio. parsiduoda ut 111000 dol.

Murini* namas, ant Monaro Avė. 
netoli 58 gal.. 2 augMų. 4 pagyveni
mai. basementaa elektra, maudynė*, 
mėnesinė randa 120 dol. ant mėnesio 
parsiduoda ui 11500 dol.

Graiua murini* namo ant laiflln 
Ntr. netoli 87 pa t v., 2 pagyvenimui, 
po C kambarius, guru Šildomo*, elek
tra. gaga*, maudynė*, mėnesinė ran
da 100- dol. ant mėnesio, parsiduoda 
ul 11400 doL

Mūrinis narna* ant lilshop Str. gar
bioj vietoj. 2 pagyvenimai, elektra.
gaga*. maudynė*. mėnesinė randa 

parsiduoda ul 1J-

nnt Wabash, Avė. 
pagyvenimai pu C

110 ant niėn«do,
500 dol

Murini* namas.
netoli 48 gntv.. 2
kambariu*, guru tildoma*, bascinen-
tas, guma, elektra, mėnesinė randa 
100 dol. unt mėnesio, parsiduoda 
8100 dol. f

-A. PETBATIS & CO.
809 W. 35th Str.^

Boulevard 611 
Atdara Subatoje ir Nedėlioję.

ui

ANT PARDAVIMO.
- FAHKlIkl ODA

7 kutu įtarių moderntekas na m u kaa 
South Kldėjc. kamputis lotu*, tuo
jau. šaunama*. Kreipki*
MO W. 3*rd KL

lkndcvanl 3437.

REIKALINGI
I

Leiberiai, Rinkėjui prie <lri- 
liuojntnų mašinų limbini likai. 
Pastovios vietos su kilnuu už- 
mokeščio gailioms žmonėms.

ALBAUGH DOVER CO. 
2100 Marshall Boul.

REIKALINGA
Inteligentiška, sviesi foi-dady 

tarp 30 iki 40 metų srnunio pri- 
žiūrėti 30 nuderu dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie
tuviškai, Bobyiuiškai ir Angliškai.

Valandos nuo " - —-
5 XX) P. M.

Užaskcstir 
Pranešti tikini

A — 1(12
IMK) W. lbli. >1.

$25.00 j savsitę. 
laišku.

••Draugas”
< hie«ų;u.

TĖMYKITE!
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I. JEIGU siunti pinigus j Lietuvę siųsk pc. 1 
R1K0S PRAMONES BENDROJ — persiunčia geriausia ir pi
giausia. i

JVOS AME-

2. JEIGU nori važiuoti j Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteila Tomistai tin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra- 
ziai įsigis ) kelionę.

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES serus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs dėl naudos lau ir Lietuvai.

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 
ruošia Lietuvoj Fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbuvj. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė- 
liodamas. Serų dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau- 
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

PARSIDUODA lT.ki Wvst 
47-ta. Galvė, labai geroj biznio 
vietoje uanius: išdirbtas gle
čerio biznis, 3 flatai ir štoras, 
galima pirkti au bizniu ir be 
biznio. Savininkas nupirko 
fariuų, nori greitu budu 
leiali Cliicago, Kreipkitės

ZOLP ir BARČUS, 
4547 1lenui Inge Av. Y’d»

pas

145

p.mihiihoda.
Kaina* — du lotai ir duona* kepykla. 
V lak** geroj tvarkoj, Ilianl* lidir-xu». 
Vieta Lietuvių apgyventu.

Kreipkite*:
3U1> So. įlavinę Av<>. Oiteagu, IU.

L. G. D. DR-T±S, PO GLOBA 
6V. CECILIJOS.

.1 ieškote pastovaus
Mes turimi* daug darbų jums 
musų fandrėsp kai|K> leilie- 
riains ir jtagrlhininkitins. (tė
ra mokestis. Ateik j musų Kni- 
ployment Dfpt. bile dienu. Mes 
norėtume juknlltėti su jumis 
apie tai.

LINK BELT CO.
329 West 31th Str.

I ________
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Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene Street - Baltimore, Md.

J

REIK A. INGI
Darbininkui j šių :• ir j 
tling (liejimų) skyrius.

Durltus pastovu.*.
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Avė.

Or
15th and C&nal Street

mol

■I
IU.IKAI.IMi.Vi I‘AJU>\VMVS 

Jdii.. 850 iki fcu dol. J Kivulti-. turi 
būti gerai tikru*, punktuali* I miliu
tų. dul>m. kurte* da niekur Iki Mcilvl 

*:00
ne-

tW1>:ird.l vtn. ju. Krelpkltra mm 
A M. Iki 1:00 I*. M J'rllyritna* 
re įkalinau*

MIIHRKK Itl.IHi. 
ruoni 412.

357 W. 03 *ir.

AUKA LIETUVIAMS

r
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TEMYKITE, KURIE MANOT KELIAUTI I LIETUVĄ! | 
lash.il.nrtč* |uir*li1uo«la tle*>ox lEitląunu* Ir K laipčd, ant Forto-EkMprcainIų laivų. 7—S dieno* van

deniu. |»<> S -4—4 tnionrr vienam kambaryje.
buivul Mv Upių ulsH, SI Ir 34 llucm'jo 1*70 m.l* mlcato Muntreal Kanada.
Kurtu manot vidttuutt, paniek alsinkite utalMikyti vietų *nt Mų Eka|>rcalnlų laivų.
Kuli-lvlu* palydžiu ikt laivų, dėl to kad aulai kua parankia* vieta* Ir »Utv*rkuu, kad Ii..Kata* bu- 

updrauntn* ir luuilųrtaa *>klu *u keleiviai*.
ra*i>urlu* dcl Jų* lAJiaAkoaiu pur 3 diena* laiko

n urnų dėlei takaų
1'oaa.klvrUU te kilų luloatų Kalite uttlkrlntl *au 

priruukui/tl prie laivakortė*, o atvattuvę pa* mano 
aptur<*l aau vietų ant laivo ir nettirv*i Jokių blu*u mų kaa link |>a*porto Ir takaų.

Kvortų *u lAotuva dalau- gyvena talkoje lai p-gi galima drųalal keliauti | tėvynę, kuri taip 
laukia nuo Juru pagelto*.

Pinigu* otun/Hu *u garantija, nes *1 u n t i ja* viau d* aulauki* kvitų au paraku priėmėjo, 
mie okiatn rotaule krulpkltėa yputtekal artsa per latekų 4luo adroou:

M. ZARCHINSK1S, Užveizda Bureau 638 Grandy Avė.,

tu
taipgi puMruptniuu. kad neturėtumėt Jokit; nopjijim- 

vietas unt tu laivų. prtsIųMluml t dol.. kuri* bua 
J Itetrolt norą ut trijų dienų prted teplaukime laivo

Detroit, Mick

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiitmiiiiiimmiiimi iiiiiiiiiiiiHiimiiiiimnmminiiimmimmHimiHiiHiiiimim

KORONA M VYNAS
Yra liuosuojantis vidurius Tonikas ir pilvo vaistai Bitter Winc. Puikus Iron 

Tonikas. D rūgs toriuose, arba rašyk:

jano.
Vakaro vedėja buvo mok. 

Zabulionis.
Puhtikoa buvo nemažai. 

Pelno parapijos naudai Ūks 
apie 70 dol.

Ut poro* Navaičių rengia
ma kita* vakarus, .o dubu r vi
si parapijonys ruošiasi į an
trų parapijos piknikų, kuris 
bus antradienio vakare, Rugp. 
17 d. Fuirniont’o parke. Jei 
tik įrtbiituikys gražus oras, ti
kimasi nemažai padaryti pel
no, nes netik lietuviai, bet ir 
rkctimtaučiai remia. Jau daug 
daigių suaukota ir nemažai 
parduota bilietų. Anot klebo
nu šitame niknike turime na- v • ♦
daryti mažiausia tūkstantinę. 
Kati ir ireipildytų klebeno no
riu. Vietinis. I

SHEBOYGAN, WIS.

LiM. Vvčm M kn. uoli*'• -• •

darbuojasi ir negirdėti, kai i 
narių tarjn- butų kokių nors 
nre o triumų. Bet randai kuopoj

North Sidėje (Chicagoje)

1732

adresai:

Pirm. — B. Trečioku, 
Vice-pirm. — A. Bnškis, 
I’rot. rašt. — V. Meruckta,

N. Gintoj St.,
Fin. rašt. — A. itinukiniutė, 
Konir. rašt. — E. Muroddtė, 
ILL — Zuz. Brunza,
ILL globėjai — K. Kišunaitė ir 

V. Mickevičiūtė,
MuršalkiM — A. Gcrdžiuiut* ir 

S. Skrcgzde.

Sunin niurnai būva luta pinu t) 
antradii-nj kiekvieno mi-nemo 7 30 
vai. vakare Sv. Mykolo'A k. pa
rap i joa cveuiuėjt. IMI Wabau- 
šia Avė. •

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS

BONUS

Aš mat)durna, kud lietuvių 
Nccna utbilikus luitai toli nuo 
kitų tautų, įsteigiu Brunius 
Kursus Dykai. (Dramatic Art) 
|<>Š4'jų mokyklų. Bus nu»kinu
liui mimikos lošimo gilaus kvė- 
jmviino. grainerofkos ir Iraieo 
nušaukime. Nevii-n kad bus 
mokinuma tikrojo s<<eno.s me
no, bet čia pat turint Teatrų, 
bus leidžiama praktikuotis 
lošti. Tuomet bus galima daug 
geriau išmokti priprusti prie 

j publikos ir greitai palikti ar
usiai*. Mokytojaus gerui vi
siems žinoma jsmia Dundulie
nė. Koniplinicntuuti M. Dun
dulienę iH'iiuitau reikalo, nes 
ponia M. Dunduliene jau nuo 
daug metų yra žinoma netik 
(’lii<-ngos visuomenei, |*t ir 
apielinkėje kni|Mi sumani ir 
gabi urenęs vedėja. Kurs i už
siregistravimas piasitb-N nuo 
apie linkėję ktii]K> sunumi ir 
čio). Norintieji užsiregistrno 
ti, kreipkitės: .T.Uo i/dlult d 
St. unt antrų lubų

Klauskite Miw. iiinte.-,
(Apu-)

PAIFaKOJIMAK.
lleikalltica* VnrgonintnLa* dnr** >r 

t»«- 
aut

tr 
TndtklHoi pa

liauni'* lunain o r>»**i.u
drauc tnnkytojaa. 
Uo antroko

Kun. J.
4oa Tabar Kr

Titanu, 
i-tubargt.

| B0LESLAW R. K0ZL0WSKILAB0RAT0R1ES 4755 So. Loomis St Chicajo, UL
*

Telephons: Tardą 4481

Chicago. IIL

Turiu patyru^ 
moterių Ilgo**; ru- 
peolingal pridu
rtu ligone Ir kūdi
ki laika Ugtta

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

-------------- ---------
A. l*t.Tll.ins N. FAnUONAs

A. PETRAT1S & C0.
Mortgage Bank 

ItEAI. ESTATE—IMSI RANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigu*. Parduoda
I*U«okortm > 

NOTARU t' A.Vi
SO» W. 3bUl Str. Chicago, Iii. 

li-tephoiM- Ilottl<-i*rd eit 
*

r

M

X

tvlrfima. Itonb-.ard HM

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

>nt R. Halsus! Str. 
VALANDOS: »— II A- M.

1—i: 7—* P. M.

X

i

«

S. D. LACHAWICZ
I lETTVTll tULARORIt S 

r*t*ru*uiu. HI4M.-M* k. * <«!*«■• 
įtaikai* tn-><U>. atsisaukt:. • ruso* 
4*,U* tusti* uf*n—Olsti 
3314 w. n pi. tvookco, m.

Tel (Vai I1N.

e
lx

Pa. X

p
f Dr. P. P. ZALLYS

Lietum UcotuUa 
10*01 So. Mlihlein. Avnoue

VALgNtMMi ( IM • «**<

TRUPUTI APIE SENĄJĄ 
LIETUVIU KO

LONU A.

F&rmos — Jeigu dar negir
dėjai, kur galimu lengvai pra
lobti, lai utvužiuokite čionai 
ir pamatysite, kaip Lietuviai 
šioj apielinkėj gyvena ir kokie 
•%*•♦!••• • <e»«4 |o«oaVa*«puahtfd) Jas • aka aaaas. itatMatf*

Tuomet kelias geras ukes 
kurias dur galima nupirkti nw 
jūgių kainų, nes yra koletas 

.svetimtaučių, įrimaiŠiurių ta 
• rp lietuvių, kurie nori pami- 
! mukti toliau. Čionai žemė la- 
i Imi derlingu.

Ibi plutosnii/ žinių kreipki 
f tės laišku arltu ypatiškai prie 
I musų.

-loigii norėtumėt važiuoti, 
parašykite laiškų tni mes pn- 

I siti kaime jus ant stoties. Ne
praleisk savo dienas vergijoj, 

. Imt ieškok .<au liksmeonio ir 
sreikemio gyvenimo.

ONEIDA LAND CO. 
McNaughton, Wii.

(Apgr I

44,

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 20 metai 

<»n*** 314* ko. Morgais M.
Kerte 33-ro St., Chicago, IIL

SreCUKLUTAN 
Moteriškų, Vyrtekų. taipgi chro- 

BiOrų ligų.
OFISO VkLJkNIsOH: Nuo 14 ryto 
Iki 1 po plotų, nuo 4 Iki t valan
da vakar*.
Nadeitemi* nuo f Uti S po piM. 

Talafonaa Tard* <17

... ................................

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

TH danai SI I*
Valandos: 1* ryto liti ■ vakaro

Gyveni ms*
2*11 W. 43n1 Mr.

Tel l'roapoct 3444.

? v
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Prakalbos X

Lietuvos Prez. SMETONA su pp. Vileišiu ir 
Majoru Žadeikių bus ant Bridgeporto

Visi kas tiktai gyvas ateikite

*9

CHICAGOJE.
»■....................
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

..................... ..................................■-« 
TŪKSTANČIAI VAIKŲ NE 

GRYŠIĄ MOKYKLOSNA.

UTARNINKE, RUGP.-AUG. 17, 1920, 7:30 vii. vakare
* Šv. Jurgio Par. Salėje, Ant Bridgeporto

išgirsite ir savo akyrnis regėsite Pirmąjį Lietuvos Prezidentę A. Smetonų su Gerb. Lietuvos 
Atstovybės pasiuntiniu p. J. Vileišiu ir pirmuoju Krašto Apsaugos Ministerių, Majoru P. Ža
deikių ir visiems žinomas Kunigas Prof. P. Bučyt.

Jie savo kalbose nupieš aiškiai visos Lietuvos padėtį, taipgi ir pasveikinimų iš IJetuvos 
Steigiamojo Seimo.

Tarpe prakalbų bus sudarytas artistiškas programas, solos, duetas ir tt.
Brolau, čia yra tau paskutine proga viską pamatyti ir girdėti. Todėl ateikite kas tiktai 

jaučiatės lietuviu, pasisveikinkite su musų pirmaisiais didvyriais. (žanga visiems dykai.
Kviečia Liet Vak Bonų Pard. Bend. Stotis.
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Iš CHICAGOS LIETIMŲ 
KOLONIJŲ
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Pirmadienis, Rugp. 16 d., 
šv. Jokymas.

Antradienis. Rugp. 17 d., 
šv. Julijona, kank.

PAS1 VIEŠĖJO ŽMOGELIS 
CHICAGOJE.

Vargas priverčia juos dirbti.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRUTA 
MIEJI PAVEIKSLAI.

Suplaišintas automobilius 
daržovėmis.

su

Joseph Sribcrt iš Peoria. III., 
su kitu savo draugu atkeliavo 
Cliacagon pasiviešėtų. Susiėjo 
su savo (Mižįstamu Edtrard 
Lrm, 2111 \V ėst Madison gnt. 
Šis pasiųlė pasivažinėti po 
miestą automobiliu.

Anksti ryte visiems trims 
važiuojant namo, ant kampo 
Madison ir ilonore juos su
sistabdė automobiliniai plėši, 
kai.

Vienas piktadaris tuojaus 
smogė Seibertni galvon su pa
galiu. Kitas gi su revolveriu 
rankoje visiems kišenius iš
kratė. Paimta dauginu šimto 
dolierių.

SeilMTt ]Niimtas ligoninėn. 
•Sakoma, ar tik nebus įlaužtos 
galvoje smegenys.

Tai l»ent viešingas musų 
miestas.

Suplaišintas automobilius.

Tą pat rytmetį An<lr<-w Che- 
anin iš Garv, Imi., “tnieki
ni’*” fannerys, su pilnu daržo
vių automobiliu atvažiavo 
Cbicagon. Jis sustojo po num. 
522 No. Curtis gat. Palikęs 
automobilių užėjo pas ]>ažįs- 
tumą.

Tuo metu nežinomi piktada
riui jm> jmliktu uutomobiliu 
pameti* liombą. Ta plvšdnma 
suskaldė mašiną ir visus dar
žoves išmėtė į visus šonus. 
Aplinkiniuose namuose ne tik 
subjrėjo langų stiklui, lw*t dar 
per kai-kuriiio< langus įblokš
ta ir Įtarių daržovių.

Policija yra nuomonės, kad 
po automobiliu buvo pa<1ėt.i 
dinamito.

Neteko $22 ir laikrodėlio.

Washingtono parke ant suo
lo išvakarėm!* «ė«tėjo Bmjn. 
min Muloney, 831 \Vest 50 
gal., ir Miss Murv Maloney. 
• Pro šalį praeinančio du dai
liai apsirislžiusiu vyruku sus1 
tojo ir |uiklnu.M* degtukų.

Bet staiga jiedu atmainė 
savo mintį ir išsriraukė jm> 
revolverį. Abiem liepta pakel
ti rankas.

Nuo Benjamino Malojtey 
piktadariu atėmė $22 
ro<lėlj ir pabėgo.

Maloney tuojaus 
Englevoodo policijos 
dai.

Dvi pabrangimo pragyveni
mo ir gerai apmokėjimo už 
darbų, podraug <I<1 jvairių 
darbininkų -t rvikų šiandie 
Chicagoje dilba apie 28,000 
vaikų mm 14 ligi 1(> metų am
žiaus. Iš tų vaikų apie 
matyt, prasidėjus mokslo me
lams. nesugrvž į mokyklas 
pabaigti clemcntnrj kursą. Nes 
iš jų didžiuma priversti pasi
daryti pragyvenimų knip sau. 
taip namiškiams.

Seniau vaikai be 16 arba 
17 metų amžiaus nebūdavo 
priimami d arini n į įvairias įs
taigas ir pigiai buvo apmoka
mi.

šiandir-gi įvairiose firmose 
vaikams ]ia<iuntėjams 14 arba 
15 m. amžiaus imt savaitę mo
kama nuo $12 ligi $18.

Iš 150 PALIEKAMA TIK 11.

Iš Chicagos puštos paliuo- 
suojnma 139 susenusieji, bet 
ilgai tarnavusieji Dėdei Ša
mui, darbininkai. Originaliai 
buvo įsakymas palinosuoti 150 
darbininkų, 
susimylėta.

Žymi dalis 
nių kreipiasi
deniu \V ii son a. 
pasigailėtų.

Paliuosiiojnmų tarpe yra ir 
gen. J. E. Stiuirl, Rištos ins- 
|M*ktorių viršininkas, einąs 78 
met us.

Bet vienuolikai

iŠ paliuosuoja- 
tiesiog į prezi- 

idant šis jų

SUAREŠTUOTAS INTARIA- 
MAS PIKTADARIS.

Policija suareštavo Walter 
Strvrns, kur< intariamas su 
kitais keliais plėšikais apiplė
šime bankos Plainfielde pirm 
kelių savaičių.

Pirm kelių mėnesių Stevens 
buvo kaltinamas už nužudy
mą poliemono Auroroj, 
teisinas jį išteisino.

Bet

PIRMASIS SNIEGAS 8AN- 
TIAGOJE.

Santiago, Chile, Rugp. 15.— 
Šilą nm-ntą I ui uit. diėlioiuit. vi
sai netikėtai palietė smarki 
vėtra su sniegu. Vietomis pa
dribo sniego pusė jsklos storu
mo.

20.000 MILIJONIERIŲ
AMERIKOJE.

ir įnik-

pHHH*se 
nnovn-

Ties aštuntąja gatve Mieli i- 
khii ežero vilnys išplukdė n<*- 
Zinoino nužudyto žmogaus iu- 
voną. Policija tuojaus ėmėsi 
veikti imb-ntifikuoti lavoną.

Washington, Rugp. 14, — 
Iš federnlių mokesčių nuo įp
laukų nurašo |»atirta, kml Suv. 
VnhtijoM* npie 50,(100 žmonių 
galima paskaityti prie mili
jonierių grupė*, ty. turinčių 
stambius metinius pelnus. Bet 
iš jų 20,00 ym tikri mi
lijonieriai.

Pirm karo šalyj buvo ma
žinu liulijuUMTią. Kutu ii'trtii 

daugeli* susikrovė dideliu.* 
turtus.

TnM’iadienvj, 18 Rugpjūčio, 
Visų ftventų parapijos svetai
nėje, Rosclande 10806 S. \Va- 
basli iiw„ 7;30 vakare.

Ketvirtadieny  j, 19 Rugpjū
čio. ftv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 \V. AVahnnsin 
avė., 7:30 vakare.

l’ei ktndienyj, 20 Rugpjū
čio. šv. Petro ir Pevyb> parap. 
svetainėje, AVest Pullmnne, 
12259 So. Emera’-I av<*.. 7:30 
vakare.

Pirmadienyj, 23 Rugpjūčio, 
Arkai t o Prasidėjime, parapijas 
svetainėje, Brigh’oi. " Parke, 
4*00 No. Fnirfirit Avė., 7:30 
vakare.
Trečiadienyje, 25 Rugpjūčio, 

šv. .Iiioziumi parapijos, So. 
Chicago.

Ponktadienvj, 27 Rng įjūrio, 
Mclrose Parke, III. Italų para- 
p'jos svetainėje, 7.30 vakare.

Trane maršrute kalbėtojai 
'eis kmi. .ler. Va .'amas, kun. 
V. Kulikauskas, kun. F. B. Se
rafinas ir kun. P. Bu<\vs. Ne 
visi kalbėtojai bus kiekviena
me- vakare, be‘ po du. Vietiniai 
kielmnai žadėjo pagražinti tas 
praLallias ir savi žodžiais. 
Bus kariamųjų c *t Aiksiu. ]- 
žanga dovanai. Aukų rinki
mo nebus.

šv. Antanu, 
Aušros Vartų 
l.ios prakalbos

Į jas kviečia.

P. Bozitė .......................... 10.00
Po 5 dol.t Vincentas Bile, 

K. Petkienė, Kaz. Petkus, M. 
Žemaitienė.
M. Laurinaitienė ............ 3.00

Po 2 doL: S. Am brolienė.
K. I’ntuinantienė, A. I’ikelie- 
nė, Zop. Bartkaitė ir V. Pet- 
rosus.

Darbas pavestas atlik ii kuo
pos korespondentu. >

Po susirinkimo pažaista.
Korespondentu

VTOA PADĖKA.

Cicero, III., ir 
parapijoje to
jau buvo.

Rengėjai.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Labdaringosios Sąjungos 4 kp. 

darbuotė.

Praeitas Lab, Sąjungos su
sirinkimas buvo laitai malonus 
dėl to, kad neužteko to būre
lio žmonių, kurie susirenka 
(Misikalbėti apie našlaičių rei
kalus, Ih‘I .ra t los i ant stalo 
ir aukų — 163 dol. *n cen
tais. Tai gerų žmonių,pasidar 
buvimo vaisiai. Kas nesilanko 
į kuppos susirinkimus, tas 
mano, kad viskas ant vietos 

i stovi, kad niekas nesirūpinu 
vargšų našlaičių reikalai*. Bet 
yra žmonių, kurie kas valan
dą mąsto apie gyvuosius tau
tos reikalus, apie likimą inu- 
*ų našlaičių, kurie senai, se
lini, jau laukia lietuviškos 
priegbimlos.

Negaliu praleisti nepaminė
ję* tų visų geradarių, kurie 
visokinis budais dedasi prie 
tojo prakilnaus dari m. Pir
mutinis musų kolonijoj lalidii- 
rys, uolus našlaičių reikalų 
rėmėjas gerb. klebonas, kun. 
Ig. AJhavičiua, ftv. Antano 
dienoje bažnyčioje surinko 90 
dol., kuriuos ir įteikė kuopai 
praeitame susirinkimo.

Žemiau paduodu surašą, ku- 
II lt* 
slui:

j Mag. Tamoliunitmė .. $20.00

jr

Po 1 dol.: J. J. C.. M. Že
maitis, St. Daukšienė, M.. B., 
S. P.. M. TsOiedicn. E. Skrnps- 
keiaitė, A. J. Saiavris, O. 
č’esiiaitė, .7. Jovaišas, K. Ra- 

O. Laukaitienė, J. 
ir A.

davičaitė,
Misius, P. Garbinčaitė 
Maglis.
K. Ratkienė, garbė e

• ••••••••• «««•••••

A. Pikelienė pridavė
• ••«•••••••• •••••••

narė,
$50.00 
aukų 
10.00

Apaštalystės Maldos draugija 
per A. Grisių prisiuntė 10.00 
Mėnesinių mokesčių $3.70 
Visiem* aukotojams ir dar

buotojams, vardu našlaičių, 
širdingai ačiū.

Malonu girdėti Lah. Sųj. 
4 kuop. tokį veikimą, liet kur-' 
gi daugiau tos organizacijos 
kuopų, ar jos nieko neveikia, 
ar nėr kam pranešt apie jų 
veikimą. Ar gi kitos kuopos 
užleis pirmą vielą 4 kuopai?

Iš kitų kolonijų daug visko 
matosi laikraštyj prirašyta, o 
apie našlaičių reikalus suvi« 
mažai, nrlm ir vfani nieko.

Labdarys.

Seserų Naseriė&ų.
Cicero moterys prakilniai 

pasirodė, aijausdamos musų 
aštuonerių metų darbų, išleis
damos suteikė puikų gėlių bu
kietų, apart to ir gružių do
vanų.

Lai joms Dievas Audriau
sias šimteriopai atlygina už 
gerų širdį. O mes esam joms 
dėkingos ir tariam kuoširdin- 
gw tisini ariu. Nepamiršim 
TamRtų savo kasdieninėse 
maldose.

Pasiliekam* dėkingos
Seserys Nazarietės.

•

Paned., Rugs.-Sept. 6, ’20
fLabor DayJ

National Grove Darže
Pradžia 9 vai. ryte. Riverside, Di.

CICERO, ILL.

IŠ T0WN OF LAKE.
- •

Pastarame L. Vyčių 13 kuo
pos susirinkime nutarta į- 
rengti vakarėlį su programa 
pagerbimui kuopos mokslei
vių. Taip-gi už pasidarbavi
mą nutarta patalpinti laik
rašti n pa veikslų dramatinio 
ratelio skyriaus pirmininko.

Mėnesinis susirinkimas Tau
tos Fondo ir sykiu L. R. Kr. 
Rėmėjų 59to skyrio bus pir
madienyje, Rugpj. 16 d., 1920 
m., 7:30 vai. vakare, ftv. An
tano parap. svetainėje. Cicero, 
III.

Susirinkiams bus svarbus, 
nes priešseiminis, todėl pra
šau visų narių skaitlingai su
sirinkti.

Prašau taip-gi atsilankyti 
ir vilnų mezgimo komisiją ir 
norinčius aukoti Lietuvos ka
reiviams dovąnų.

Rašt. J. Šliogeris.

Gerbiamieji Urluvlil Propeiu, kad 
alk parduodu blanj CKVZRTKV 
KHAI'Tt’VK Ir taippat turiu maiUnaa 
dėl Cererykti taisymo. Parduosiu viską 
kartu H prietastlcs. kad noriu valiuo
ti Uetuvon. Man salia parduoti še
rt) bianj. sero), vieloje, lietuvių apgy
ventoje. Ak darau gorų blcnj. ai darau 
kitame mieste taippat Ir čia darau 
serų syvenUną. Kas norėtų lengvai 
pasidaryti nu gyvenimą lai moldUu 
kreiptis po tuo adresu
143» R. 49 CX Cicero. III.

L. L. P. CHICAGO! IR APIEUNKĖJE PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS

Bridgeport — Cliicaco, DI. 
J. Vileišis

Rugp. 17—7:30 vai. vak.

Šis “Draugo" piknikas yra jo pirmutinis ir šių metų 
visų piknikų, gal būt, paskutinis, todėl reikėtų visiems ko- 
skaitlingiausia atsilankyti ir gerokai pasilinksmyti, darant 
"sudiev" visiems piknikams iki kitų metų. Bjknike bus link
smų žaidimų, įvairių pamarginimų ir dovanų atsilankiusiems.

Kviečia “Draugo” Bendrovė?

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

I

pARTER’S IRON PILLS
Jum* pacetbm, pamrctnldte C

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikros ««rf
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17 „ »» n We«t Side —Ch., IH. P. Žadeikis j
18 .. 99 99 W. Ptillman Ch., III. P. Žadeikis
18 „ 99 • 99 Brighton Park Ch., III. J. Vileišis
19 „ n 99 Melrose Park, III. P. Žadeikis
19 99 99 Cicero, III. J. Vileišis
20 „ 99 99 Chicago Heighta, III. J. Vileišis
20 ., 99 99 Gary Ind. P. žadeikis
21 „ 99 99 Indiana Harbor, Ind. J. Vileišis
21 „ 99 99 S. Chicago, III. P. Žadeikių
22—2:00 99 99 Roseland, Ciicago, III. J. Vileišio
22—2:00 99 99 North Side Ch., IH. P. žadeikis
22—7:30 99 99 18t)i Street P. Žadeikis
22—7:30 99 91 Tmvn of Lake Ch., 11 . J. Vileišis
*>Q

99 99 Springfield, III. J.-Vileišį*
23 99 99 (irami Rapids, Mieli. P. Žadeikis
24•• ■ 99 99 Rockford, UI. P. Žadeikis
24a*“ n 99 99 M’estville. IM. J. Vileišis
25 .. 99 90 Wsukegnn. UI. J. Vileišis
25 „ 99 09 Spring Vallėy, III. P. žadeikis
26 .. 99 99 Kenoslia, Wk J. VMeifti*
26 M 99 Omaha, Nehr. P. žmjeikis
27 M 99 99 Barine, Wis j. Vileišis
27 ., M 99 Kansa® City, Kans. P. Žadeikis
28 .. 99 Miluaukce, Wis. P. Vileišis
28 .. ♦t 90 E. St. Lonis, UI. P. žadeikis
2«j_2:OO 3$ 99 Sheboygan, VVts,

J. A. MickOinnas.
J. Vileišis

1

Lietuvos laisvės Pask. Chicago* ir 
npiel. apskričio raštininkas. 

4410 So. Richmontl Str. 
I’hono MeKinley 1833-2797

S. S. CALABR1A 
-Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920

3-čios Kietos Kaina
HAMBURGĄ . .. ...................... $120.00;
DANZIG.....................................  135.00

Dadedant $5.00 War Taxų
Lokalia Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.

4 I«s

BAM

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsansok uvo kūdikio »veiki t, taikant viauomet po ranka nuo vidurių 

uikietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO 
vaiaaoa *4UO0MA** tanu* t' 

Vin«latrwta at. Fat.C«n.
Jio veikta greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli Jį! Jie prato jo 

dangaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai ii labaratorijos.
r. w._tam. .....la.U.
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