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METAI-VOL V. No. 196 

Bolševikai Reikalauja 
Anglijos Galutino Žodžio 

Lenkai Saukiasi Talkininkų 
Pagelbos 

Prancūzai su Lenkais Sulaiko Bolševikus 
ties Varšava 

Nes Anglija kalta už pripaži 
nima Wrangelio. 

• Londonas, Rugp. 1$. — So
vietinės Rusijos valdžia per 
savo čia atstovą • Kameneva 

*. 4. 

prisiimto Anglijai notą, ku
ria ja pareikalauta Anglijos 
vyriausybės tarti definitivį 
(galutiną) žodi atsineši mo i 
gen. Wrange1į kurio valdžia 
pripažino Prancūzija. 

Nota yra ilga. don padėtos 
ištraukos iš susirašinėjimu so
vietinės Kinijos valdžios su 
Anglija. 

Norima žinoti pozicija. 

Notoje pareikalauta, kad 
Anglija viešai pasisakytų, ar 
ji pripažįsta gen. Wrangelį. 
(ii jei ne, tad tegu ta pati 
Anglija pasidarbuoja pakrik -
dvti gen. Wrangelio karuome-
ne, kuviai Maskvos valdžia 
užtikrina abolnąją amnestiją. 

Nes pripažinimui jo dau
giausia kalta pati Anglija. Ji 
visa< laikas kalbėjo gen. 
\Vrangelio vardu ir manebra-
vo, kol pasekmėje Prancūzai 
jo nepripažino. 

Atstovas Kamęnev tvirtina, 
jog Anglija gen. Wrangelį ga
li padaryti nepavojingu bol
ševikinei Rusijai. 

Lenkų šauksmas. 

Poznaniuje tūkstančiai Len
ku ana* diena turėjo demons-
traeijas. Sulig gautu žinių, de-
mon<tratai šaukėsi talkininku 
ateiti ir gelbėti Lenkiją. 

Buvo žinių, jog Poznaniuje 
Lenkai įsteigė naują vyriausy
be. Lig šiol tos žinios nepat-
virtintos 

BOLŠEVIKAI NORI ŽINO SULAIKOMI BOLŠEVIKAI. 
TI ANGLIJOS POZICIJA. 

Varšava, Rugp. 18. — Sulig 
ofieijalio čia paskelbimo, bol
ševiku briovimąsis prie pat 
Varsavos sulaikytas. Lenkai 
tą paikirė gelbstant Prancu-
zams oficierams, kurie pergru
pavo Lenkų armiją svarbesnė
se fronto dalyse. 

Ties Maciejowiee bolševikai 
mėgino pereiti Vislą. Bet bu
vo atblokšti. Dešinysis 4-osio-
Lenku armijos sparnas daužo 
bolševiku spėkas. 

Anot ofieijalio pranešimo, 
bolševiku visos pastangos įimti 
Varšava sulaužytos. 

Kalbama, jog Lenkams va
dovauja maršalą- Foclio štabo 
viršininkas^ gen. \Veygand. 

BRUSSON PASIŲSTA 20,000 
GRAIKŲ. 

Priešinasi pavesti Konstanti
nopolį Graikams. 

Konstantinopolis, Rugp. 1S. 
— Anglams atsibodo tvarkyti 
šitą Turkijos miestą. Tad jie 
sumanė leisti miestą okupuoti 
(iraikams. 

Tani sumanymui priešinasi 
Prancūzija ir Italija. Šitos tvi
rtina, kad jK) tokios atmainos 
Turkai gali pakilti žudyti 
krikščionis Turkijos teritori
jose, 

(ii (iraikams labai norėtųsi 
okupuoti Konstantinopolį. Jie 
senai to pageidauja. Jiems 
nors kartą birtų geros progos 
uždėti savo leteną ant Turkų. 

Nežinia, ar Anglai paklau
sys Italų ir Prancūzų pasip
riešinimų. 

Pastaromis keliomi< dieno
mis (iraikija Brusson pasiun-

I tė daugiau 20,000 karuomenės. 

ANGLIJA NELEIS ARKI
VYSKUPO AIRIJON. 
Londonas, Rugp. 18. — A-

ną dieną viešai parlamente mi-
nisteris pirmininkas Lloyd fie-
orge buvo paklaustas, ką vy
riausybė mano daryti su Au-
strijos Arkivyskupu Mannix, 
kurs šiandie yra Anglijoje ir 
neleidžiamas keliauti Airijon. 

M misteriui pirmininkui bu
vo pasakyta, jog Arkivysku
pas turi svarbų reikalą keliau
ti savo tėviškėn. Tenai jis no
ri pasimatyti su savo senute 
motina. Pareikšta, jog jis ne
turi jokių politikinių tikslų. 

Lloyd (jcorge atsakė vyriau 
svbė duos visokios reikiamos 

w 

pagelbos Arkivyskupo moti
nai iš Airijos atkeliauti An#-
lijon ir pasimatyti su savo sū
numi. Bet patsai Arkivysku
pas nebus įleistas Airijon. 

Po to ministerių pirminin
kų pranešimo patsai Arkivys
kupas Mannix paskelbė, jog 
jis Airijoje neturį jokių asme
ninių (personalių) reikalų. Ir 
jei jis ten keliaus, tai keliaus 
be jokių suvaržymų, kaipo lai
svas pilietis. 

Apie motiną jis pasakė tiek, 
kad jinai persena ir negali at
likti kelionės Anglijon, nežiū
rint to, kokią jai asNtą duo
tų vyriausybė. 

S. V. PASIUNČIA KARO 
LAIVUS Į DANZIGĄ. 

Sako, tas reikalinga "apdrau 
s t i " amerikonus. 

NELEGALIS INDUSTRIJI 
NIS TEISMAS. 

Topeka, Kas., Rugp. 18. — 
Teisėjas McCamish nusprendė, 
kad šįmet įsteigtas Kaušas 
valstijoje industrijinis teis
mas vra nelegalfs, kadangi 

KARO FRONTAS PERPUS 
SUTRUMPINTAS. 

TALKININKŲ NESUTIKI
MAI — VOKIK--AMS 

DŽIAUGSMAS. 

Spėįama, veikiai suklups gen. 
Wrangel. 

Varšava, Rugp. 18. — Šian
die Lenkų-bolševikų karo 
frontas kuone perpus sumažin : 

tas. Šiandie frontas suvirs 400 
priešatreikiniam įstatyme ne- \ mailių ilgas, pradėjus rytine 
aiškiai išreikštas teismo už Galicija ir baigus rytine Pru-
vardinimas. 

Tas klausimas bus galutinai 
išrištas augščiausiam valstijos 
teisme. , 

REDAKCIJOS ŽODIS. 
Atsiprašoma Gerb. Skaity

tojų, kad šin "Draugo" nume-
rin del kraustunosi naujon 
vieton nesuspėta padėti nau 
jausiu žinių. Sekantis numeris 
pasirodys kitaip. 

sija. 
(Ii pirm penkių savaičių 

frontas-turėjo arti 900 mailių 

BAISI VĖTRA PALIETĖ 
NEW YORKĄ. 

New York, Rugp. 18. — šį 
miestą užvakar palietė baisi 
vėtra su perkūnijomis. Brook-
lyne nuversta viena didelė tro
ba. Vienas 12 metų vaikas už
muštas ir keli žmonės sužeis
ti. 

Washington, Rugp. 18. — 
Suv. Valstijų vyriausybė į 
Danzigjv pasiuntė kelis karo 
laivus. Žinovai tvirtina,kad tai 
pirmieji vyriausybės žingsniai 
pegelbėti Lenkams. Tai pra
džia išaiškinimo Lenkams pa
žadėtų priemonių apdrausti 
Lenkijos nepriklausomybę. 

Ką sako sekretorius. 

Karo laivyno sekretorius 
Daniels tvirtina, jog laivai 
siunčiami Baltijon ne kitais 
kokiais tikslais, kaip tik ap
saugoti šios šalies piliečius 
ir jų reikalus. , 

Tą patį tvirtina ir valstybės 
departamentas. Pareiškiama, 
kad laivų pasiuntimas neturi 
nieko bendra su tarptautine 
padėtimi, taigi su karu bol
ševikų su Lenkais. 

Studijuojami pagelbai pienai. 

Vyriausybės valdininkai 
šiandie su atsidėjimu studijuo
ja Lenkijoje padėtį ir apgal
voja, kokiomis priemonėmis 
butų galima pagelbėti Lenki
jai nesišaukiant patarimų kon
greso, be kurio negalima pra
dėti jokių svarbesniųjų žygių-

Tuo tarpu yra žinoma, jog 
be specijalio kongreso leidi
mo vyriausybė negali Len
kams kreditan duoti jokios ka
ro medžiagos ir kitokių daik
tų. 

Kaip šiandie čia suva
žiuoja keli šimtai Lenkų atsto
vų iš įvairių miestų. J ie padė
kos prezidentui Wilsonui už jo 
prielankumą Lenkijos reika
lams. 

Berlynas, Rugp. 18. — Išė
mus Vokiečius konservatistus 
ir soči jai istus, visa Vokietija 
iš džiaugsmo tik raliuoja, kuo
met tarpe Anglijos ir Prancū
zijos pakilo? nesutikimų del 
pripažinimo gen. Wrangelio 
valdžios pietinėje Rusijoje. 

Konservą t i štai su socialis
tais tečiaus nekrikštauja. Jie 
sako, jog nesama reikalo 
džiaugties. Nes kaip staiga 
talkininkai susikivirčijo, taip 
dar staigiau jie susitaikins 
Jie tą padarys su tikslu dar 
labjaus spausti Vokietiją. 

Maži nesutikimai. 

- Kuomet Prancūzija nesik
lausiusi Anglijos (kas gali ži
noti, o gal pasiklausė) pri
pažino gen. Wrange!io valdžią, 
tuojaus pranešta buk pakilę 
del to aršus nesutikimai, buk 
artinasi krizis. 

Šiandie pasirodė, kad tasai 
" k r i z i s " buvo kaipir nuduo
tas. Nes nors Lloyd fieorge 
viešai pranešė, kad jis gen. 
VVrangelio valdžios nepatvir
tinsiąs ir neduosiąs jam para
mos, tečiau« tarp abiejų šalių 
nesimato rimtoj nesutikimų, ko 
kių tikėtasi iš pradžų. 

Laimės bolševikai. 

Iš to Prancūzijos netakto 
Vokietija nieko nelaimės. Jei 
laimės, tai tik vieni Rusijos 
bolševikai. 
- Jau šiandie yra numanu, 
kad bolševikai jokiuo būdu ne
pertrauks <avo puolimo prieš 
Lenkus kol nepaims Varsa
vos, nežiūrint kokių ten tary
bų su Lenkais Minske. 

Bolševikai turi progos šian
die atsikirsti prieš talkininkus, 
jei jie bus kaltinami už neper
trauki mą mūšių. Jie pasakys 
negalį to padaryti del vienos 
Prancūzijos žygių. Nes jei 
Prancūzija pripažino gen. 
Wrangelio valdžią, gali but ai
šku, kad prancūzai nelabai pa
geidauja sulaukti greitos tai
kos bolševikų su Lenkais. 

Grius gen. Wrangelis. 

Vokietijos ministeriniai eks
pertai tame Prancūzijos pri
pažinime nemato jokios nau
dos. Nes kaip bolševikai su-
truškino visus kitus talkinin
kų globojamus Rusų genero
lus, taip jie padarys ir su 
VVrangeliu, kuomet nors kiek 
pasiliuosuos Lenkų frontas 

Čia sakoma, jog gen. Wran-
gel pripažintas tik plėšti ir 
išnaudoti pietine Rusiją. Neš
tai kin inkai negali but tokie 
nepriaugliai, kad jie nesupras
tų bolševikų armijų stiprumo. 

0\Ū gauta žinių, jog sovietų 
valdžia organizuoja naujus 
raitelių pulkus. Tie pulkai bus 
pasiųsti prieš Wrangelį. Ir 
šitam bus užduotas nepakelia
mas smūgis. 

Vokiečių spauda. 

Vokiškoji spauda pasidali
nusi klausime talkininkų tak
tikom. 

Vieni laikraščiai pareiškia, 
jog Prancūzija Rusijos reika
luose pradėjusi veikti neprik
lausomai. 

Kiti laikraščiai tvirtina prie
šingai. Prancūzija tą daranti 
su'žinia Anglijos. 

Tik vienam klausime vokiš
ki laikraščiai atsiliepia vie
nminčiai. Sako, jog toksai pa
sielgimas duoda progos bolše^ 
vikams dar labjaus truskinti 
Lenkiją. 

TEISĖJAS FISHER APIE 
RUSIJOS BOLŠEVIKUS. 

NEGALI ATSISTEBĖTI JŲ 
ARMIJA. 

Jam labai patinka Rusų 
operos. 

THINGS THAT NEVEH HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Cbieagos municipalis teisė-
jas Fi^ber-, kurs nesenai sug-
ryžo iš Rusijos, nupasakoja, 
indomių daiktų apie bolševi
kus. 

Bolševikinė Rusija yra Liet-
tuvai kaiitjininga. Bolševikai 
yra Lietuvos kaimynai. Nors 
jie nieko gera mums ir Lietu
vai negeidžia, bet visgi verta 
juos arčiau pažinti. Verta ži
noti, kas Rusijoje veikiasi. 
Juk tai indomus daiktas. 

Šiandie Rusijoje ima atsi
rasti nauji buržujai. Tai dau
giausia bolševikiniai valdinin
kai, katrie užima augštesne? 
vietas ir ima geras algas, sa
ko teisėjas Fisber. Bet tie nau
ji buržujai niekur neturi ge
ro vardo. Nes tai daugiausia 
grafteriai ir visokios rųšies 
sukčiai. Prieš juos pakeliama 
kova. Nes jie myli gražiai rė-
dyties ir nieko neveikti. Pi
nigus išleidžia tik pirkimui 
visokių bilzgalų ir linksmoms 
valandoms. 

Namų nuosavybė negyvuo
ja. Kituomet didelių namų 
savininkam* jų pačių namuo
se komitetas paskiria gyventi 
du ar tris kambarius. Kiti 
kambariai pavesti darbinin
kams ar kitiems. 

Indomiausia tas, kad niekas 
nemoka jokių samdų už pa
gyvenimus. Viskas priklauso 
valstybei, gi valstybė žmonėms 
pastogę duoda dykai. 

Nekaltina Lenino. 
Teigėjui Fisheriui teko iš-, 

si kalbėti su visokios pakrai
pos žmonėmis. Net didžiausi 
bolševikų vakižios priešinin
kai nekaltina tos valdžios vy
riausybės galvos Lenino. 

J ie sako, ką kaltas Leninas 
už dabartinę padėtį Rusijoje. 
Sako, už tai daugiausia kalti 
talkininkai. Kad tuo tarpu Le
ninas yra pasinaudojęs proga 
įvykinti praktikon savo skel
biamas doktrinas. 

Visi turi pinigų. 
Miestų gatvėse negirdėsi už

puldinėjimų plėšikų. Visi žmo : 

nės turi pinigų. Jei išeina 
miestan kokiais reikalais, pi~ 
nigų kišenius taip prisikempa, 
kiek tik gali panešti. Nes bol
ševikų rubliai yra verti tik 
tiek, kiek yra verta pati tų 
rublių popera. 

Teisėjas buvo vjenam teat-

Teatrus žmonės gali lan
kyti veltui. Bet atsiranda spe-
kuliatų, katriems pavyksta 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Susiėjus draugams: 
..— Papasakok mums apie tą škotą. 

— Papasakok apie tris švedės. 
Nors aš pripažįstu, jog esu geras pasakų papasakoto jas, 

bet negaliu pasekti dijalektų (tarmių). 

Netrūksta maisto. re. Už biletą užniokėjo 800 ru-
Nors Rusijoje maisto trų&u 

ta, tečiaus teko patirti, jog, 
abelnai imant, kiekviena šei
myna kasdien yra pavalgiusi! kai-kam įsiūlyti pirkti bile-

tus, kad gauti patogesnę sėdy
nę. 
. Darbininkai skaitlingai lan

ko teatrus. Teisėjui labai pa
ti kusio« lošiamos Rusų ope
ros. Operininkai lošdami ne
apsitaiso jokiais senovės kei
stais rūbais. Sako, Rusijoje y-
ra labai daug tikrų ir talen
tingų artistų. 

Pavažiuoti "dorožka" (ka-
rietėle) kokias 10 minutų at
sieina apie 2,000 rublių, ty. 
apie 80 amerikoniškų centų. 
'Dorožkas' palaiko privatiniai 
žmonės. Jiems leista tą dary
ti <m sąlyga dvi ar tris dienas 
pašvęsti patarnauti valdžiai. 

Armija stebėtina. 
1 Bolševikų t armiją teisėjas 
pavadina stebėtina. J i s matęs 
kareivių manebrus. Kareiviuo
se geležinė drausmė indiegta. 
Kareiviai turi naujausios rų
šies ginklus. 

Nėra jokio išlaukinio skir
tumo tarp kareivių ir oficie-
rtj. Oficierai neturi jokių ran
gų. Visi jie vadinami vieno
dai "komandieriais" (vadais). 
Generolai atrodo kaipo pap
rastas kareivis. ; 

Kiekvienoj kareivių kompa-
nijoj yra civilis politikinis 
komisaras. Komisarai yra ko
munistai valdžios paskiriami. 

Komisarai skaitosi kareivių 
užveizdėtojai. Jie prižiūri ir 
oficierų ištikimybę. J ie nesi-
mišo į karės vedimo reika
lus, bet žiuri, kad s u karei
viais butų žmoniškai apsieina
ma 

ę 

Kareiviai yra ištikimi val
džiai. Nes jie gerai pavalgy
dinami ir aprengiami. Liku
sias maisto dalis jie gali pa
siųsti savo namiškiams. 

ir kasdien turi ką valgyti. 
Daugelis maistą gauna įvai
riomis spekuliacijomis. 

* 

Daugelis žmonių maisto ieš
koti iškeliauja į sodžius ir iš 
tenai parsiveža ko reikia. Nors 
tokios kelionės suėda daug 
gražaus laiko, bet nėra kito
kio išėjimo. Žmonės verčiasi 
ir sukasi kaip tik gali ir iš
mano. Katras vikresnis ir ap
sukresnis, tasai visuomet ge
riau išeina. 

Užsilikusiems miestuose bu
vusiems aristokratams gyveni
mas tikrai nepakeliamas. Dau
gelis aristokratų suspėjo pa
bėgti į užrubežius, žymi dalis 
jų išžudyta, bet dar daug jų 
ir pasiliko miestuose. 

Pasilikusieji turi kur paslė
pę savo turtus, visokias bran
genybes. Tuos turtus šiandie 
dalimis pasiima ir nusiperka 
maisto. Bet jie daugiau jau 
negyvena parinkfinuose rū
muose. 

Yra daug pagyvenimų. 
Pačiam Petrograde gyvento

jų skaitlius sumažėjo ligi ko
kių 600,000 žmonių. Seniau bu
vo daugiau pustrečio milijo
no. 

Visi mediniai namai prany
kę. Tuos namus gyventojai y-
ra suvartoję kurui žiemos me
tu. Kadangi gyventojų skait
lius sumažėjęs, tad žmonėms 
pagyvenimų yra užtektinai. 

Petrograde visi namai su 
pagyvenimais yra tam tikro 
komiteto priežiūroje. Pagyve
nimai sulig reikalo padalinti 
lygiai darbininkams, buržu
jams ir patiems bolševikams 
valdininkams. Sulig didumo 
šeimynų skiriama atsakąs 
skaitlius kambarių. 

/ 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Rugp. 19 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams 98.00 
Pusei Metų • •.*_•.• •.^•.••AA** **00 

8UV. VALST. 
Metams vy $600 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iaperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney OTder" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

4 'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

turbut, taip pat yra ir su p. 
Smetonos vardu. Aiškesnių 
perspėjimų rodos nereikėjo. 
Jų nei negalėjome duoti, nes 
Federacijos apskričio posėdis 
10 Rugpjūčio dauguma balsų 
sutarė nekelti ginčo su tauti
ninkais del jų rengiamo va
karo. 

Kad šiuo žygiu žmonėm klau
santieji slidžių politikų dau
giau negu " D r a u g o " sunešė 
kelis šimtus dolierių j Audito-
riunią, tai tą negali vadyti ne
laime. Bet jeigu žmonės ir to
liau nesiliaus klaus j žmonių 
melagingais obalsiais suvilio
jančių juoą, tai gali pasidaryti 
tikra nelaimė. 

Kas Žolinės vakare buvo 
Auditorium*, tas neturi pykti 
ant "Draugo" , o tik ant me
lagingų plakatu ir aut savęs, 
kad jų klausė. 

PRAGIEDRULIAI. 

Pasiteisinimas. 
Vilnius ir Bolševikai 

Daugelis žmonių sunešė sa
vo pusdolierius ir dolierius į 
Auditorium'o svetainę p. Bag-
džiuno nuliedytam varpui tik 
dėlto, kad tikėjosi išvysti pir
mutinį Lietuvos prezidentą 
visų gerbiama Antaną Smeto
ną. Kelios dešimtys tuksiančių 
lapų buvo išmėtyta po visą 
Chicagą, o tuose lapuos*- buvo 
pažadėtas prezidento pasirody 
nias iškilmėse, kurias rengė 
organizacija neteisėtai pasiva
dinusi "Chicagos Lietuvių Ta
ryba." Tas vardas yra netei
sėtas dėlto, kad jis yra per 
platus. Tos "Ta rybos" nerin
ko nei krikščionys-demokra-
tai, nei soeijalistai. 

Netiesą įtraukusi į savo var
dą organizacija netiesą skel
bė ir savo plakatuose. Kaiku-
rie mintijo ir sakė,kad "Drau
g a s " turys persergėti žmones, 
bet mųs dienraštis to nedarė. 
Mes drįstame pasiginčyti su 
kitomis partijomis, kuomet jos 
rengia ką nors kenksminga Lie 
tuvai. Šitame atvejyje ginčas 
mums išrodė kenksmingesnis 
už žmonių suėjimą pažiūrėti 
to varpo, kurį bereikalo nulie
dino neaiškus politikai. 

Apie bolševikų pasitraukimą 
iš Vilniaus, apie prezidento 
atvažiavimą į Chicagą mes a-
bejojome, bet tikrų žinių ne
turėjome iki sekmadienio (15 
Rugpjūčio) vakarui. Tų žinių 
neturėjo nei vakaro rencėjai. 
Bet jie turėjo drąsos sakyti 
tokius daigtus, kurie pasirodė 
klaidingi. 

Ketvirtadieni je išleista į 
Vilnių p. Nenartonio telegra
ma negrįžo iki pirmadieniui, 
t. y. per keturias dienas. Aiš
ku tat, kad Vilnius yra bol
ševikų, ne Lietuvių, rankose. 
Aišku taip-gi, kad prezidentas 
A. Smetona nebuvo žadėjęs at
vykti į Chicagą iki 15 Rug
pjūčio vakarui. A. Smetona 
ką pažada tą išpildo. 

Tai kam-gi " D r a u g a s " tal
pino melagingus apgarsini
mus! Atsakymas yra aiškus. 
Apgarsinimus mes talpiname 
loi, iol neturim3 aiškios ži 
oios jog jie yra melagingi. 
Mergystę mes aiškiai pamatė
to sekmadienio vakare. Tas 
kutinį apgarsinimą patalpino
me šeštadienio rytą, t. y. 36 
valandas ankščiau. 

Turėjome abejonių ir jas iš
reiškėme aiškiai. Penktadieni-
įe 13 Rugpjūčio didelėmis rai
dėmis parašėme, kad Redak
cija neatsako už tą kas para
šyta po vardu "An t galo *a-
gilaukėm džiaugsmingos va
landos." Šeštadienije 14 Rug
pjūčio parašėme, kad kun. Bu
čio vardas į apgarsinimus ki
šamas l)e to kunigo žinios, kad. 

Chicago Daily Tribūne 17 
Rugpjūčio 1920 m. paskelbė 
šitokią telegramą: 
LONDON, Aug. 10—The Lon 

don Times cit^s Moriclay's 
official cominuniąue from 
Warsaw " a s disposing of the 
report circulated by the bol-
shevik eommand at Vilna 
that Warsaw fell on Sunday." 
This report had been sent to 
the Times from its Kovno 
correspondent, who said his 
information came from ot'fi-
cers of the 4th bolshevik army. 

Tat reiškia: "Londonas — 
1G Rugpjūčio. Laikraštis The 
London Times paduoda pir
madienio oficijalį pranešimą 
iš Varšavos, kad gavo pra
nešimai, kurį skleidžia bolševi-
kų valdžia Vilniuje, buk Var
šuva puolusi seku adienije. 

Į Tą pranešimą pasiuntė į Ti
mes kauniškis koresponden
tas, kuris sakosi savo žinią 
patyręs nuo ketvirtosios bol
ševikų armijos oficierų." 

Visi žino, kad Londono dien
raštis "Tlie Times" turi vi
suose pasaulio kampuose sa
vo korespondentų, kurie yra 
įpratę atskirti paskalus nuo 
Įvykimų. Iš paduotosios 
" T i m e s V telegramos aiškiai 
matyti, kad "bolshevik com
mand' viešpatauja Vilnioje. 

Kad tautininkų organizaci
ja pasivadinusi Cnicagos Lie
tuvių Tai/yna galėjo džiaugtis 
tuo nauju bolševikų įgijimu, 
tai mes suprantame. Jug tos 
Tarybos veikliausias asmuo 
moka buri ii parapijos komi
tetu ir dalyvauti slap ame so
či jalistų posėdi je. 

Tiktai mums išrodo, kad 
Lietuvos Atstovo dai/vavimas 
;šk ii mėse, surengtose, su tik
slu pasidžiaugti, kad bolševi
kai apvaitft Lietuvos sostine, 
buvo d'/!)inkai netaktingus. 
Jug tas atstovas yra atsiųs
tas į A.< eriką. Amuikos-gi 
santikiai su bolševiką .; šian
dien yra toki, kad dalyvavi
mas iškilmėse, pasidžiaugian
čiose jų pasisekimu yra Ame
rikai įžeidimas. Niekur pa
sauli je vienos šalies ais lovas, 
kol jis atstovauja, nepažeidžia 
tos šalies, į kurią jis pasiųs
tas. Lietuvos atstovą* nepri
silaikantis tos taisyklės ardo 
Lietuvos reputaciją. 

P-no Vileišio dalyvavimas 
dei Vilniaus įteikimo b >lševi-
kams yra netaktingas ir tuo-
mi žvilgsniu, kad bolševikų 
viešpatavimas Vilniuje yra 
Lietuvai nuostolis. Lietuvoje 
yra tik viena valdžia, i r tai 
ne kita, tik žmonių valdžia. 
Žmonės išrinko Steigiamąjį 
Seimą. Vilnius nėra to Seimo 
valdžioje. Vilniuje viešpatau
ja žmouės gavusieji valdžios 

(Tąsa). 

onių sulenkė j imas pa
siekė jų ąielą ir pačias tos 
sielog šaknis. Gyvendami 
tarp niusų mųs dvar
poniai buvo ir yra mums sve-, 
timi. J ie vis stebisi užrube-
žio kultūros padarais. Galė
dami prancūziškai a r angliš
kai ištaisyti savo sodnus, iš
puošti savo pilių rūmus, Lie
tuvos bajorai jaučiasi esą ci
vilizuoti, nors nieko naudos 
nepadaro plačiai apielinkei, 
kurioje gyvena, kurios darbo 
syvais minta i r puošiasi. 

Tas visuomenei priešingas 
gyvenimas nesiseka. Dvarų 
bankrutijimo atsitinka kas
dien. Vaižgantas labai reiš-
kiais bruožiais išdėsto tas tie
sas aprašydamas Sviestavičių 
istoriją. J i s nemeta akmens į 
dvarponių asmenis. J i s nesle
pia nei augšto jų mokslo vy
ruose, nei didelių dorybių 
moteryse. Tas brangias ypaty
bes Vaišgantas mokėjo paste
bėti dvarponiuose, nors viss© 
savo amžį su jais kovojo, už 
ką jie ardė jo lietuvybės dar
bą. 

Sviestavieiaus ir Sviestavi-
čienės tipai Pragied r uoliuose 
yra truputį balsgani, arba nors 
netaip gyvi, kaip kitų veikė
jų tipai toje pačioje knygoje. 
Jie kovotojui už tėvynės lais
vę ir tolymi ir svetimi. Te-
čiaus jis guos myli ir fcerbia. 
Su jais jis gerbia ir ją luo
mą. 

J is aprašo, kaip Sviestavi-
čiai daugumos savo dvarų 
netekę likusioje jiems daliję 
ėmė rūpestingai dirbti, kaip 
susėjo su lietuviško atgimi
mo veikėjais, suprato vieni 
kitus ir sutarė veikti visi vie
ną bendrą vienos bendros tė
vynės darbą. Tai gali sakyti 
čia yra ir politiškasis Vaiž
ganto programas. Tam prita
riu ir aš. Neturime mes bėgti 
nuo mųs dvarininkų aristo
kratų ir nenorime, kad jie 
bėgtų nuo mųs. Visi esamo 
vienos žemės vaikai. Mums 
nėra naudos užgauti jų praei
ties nuopelnus, nei išveržti jų 
turtą. Tik norime, kad jie mū
sų tarpe nebūtų mums sveti
mi. Visi darome klaidų. Jų pa

kenčia nei Lietuva. J i tik turi 
vilties, kad jos bajorija jai 
sugrįž. 

Rusai. 

Lietuva beveik nesusidūrė su 
tikrąja Rusų tauta, tiktai 
kentėjo Rusų valdininkų ne-i 
dorybes. Pragiedruliuose; ma
tytis penki Rusų valdininkų 
tipai. Mųs tauta dar susidūrė 
su perkraustytais į Lietuvą 
Rusais kolonistais, dažniau
siais starovierais. Tų Vaiš-
gantas kaip ir neminėjo. 

Sugedusių valdininkų širdi-
je Vaišgantas matė viešpatau
jant gašlumą pelnytis pinigo 
ir vyriausybės pagyrimo, ga
linčio pavirsti paaugštinimu. 
Ta valdininkų širdis taij. sve
tima Vaišgantui, kad jis sku
binosi greičiausiai pro ją pra
eiti. Lietuviškų tipų širdį, ir 
dvasią jis išdėjo nuosekliai, 
gausiai ir aiškiai. Biurokratu 
dvasią jis palietė tik praeida
mas. 

Tečiaus ir tame pasirodė 
Vaišganto talentas, nes jLs 
pastebėjo ir išaiškino plačiai 
viešpatavusią Lietuvos valdi
ninkų dvasios antitezį. J ie 
spausdavo Lietuvius žiauriai 
ir tankiai pranešdavo tiems 
patiems Lietuviams atslen
kančią nelaimę. 

Kalbos Gražumas. 

Liepos 6 d. įvyko skaitlin
gas " Kauno Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos" susirinki
mas. Nauja draugija, kuria 
domisi fabrikų dirbtuvių dar
bininkai ir organizuojasi. • 

Liepos 8 d. ' 'Saulės" na
muose " S a u l ė s " draugijos 
suvažiavimas 

TRUMPOS PATARMĖS KE 
LIAUJANTIEMS 1 LIE

TUVĄ. 

i, 

Vaišgantas gimė Panevėžio 
apskritije, kur Lietuvių kalba 
išliko gryna. Būdamas kuni
gu Pragiedrulių autorius ka-
mendoriavo ir klebonavo Že
maitijoje ir kitose mųs tėvy
nės vietose. Jo širdis įmlėda-
ma mųs kalbą rūpestingai 
rankiojo tos kalbos žodžius. 
Rankiota ne vien iš žmonių 
lupų, bet ir iš Juškevičiaus 
dainų ir iš pasakų spausdintų 
Vokiečiuose. Todei Vaišganto 
Pragiedruliai labai tinka jau
nuomenei skaityti lavinant jų, 
kad pažintų kuodaugiausiai 
Lietuviškų žodžių. Nekartą ir 
pačiam mokintojui nelengva 
bus tikrai žinoti, ką reiškia tū
las retesnysis žodis. Tokių 
Vaišganto Pragiedruliuose yra 
virtynės. 

(Pabaiga bus). 

TjMUHfė. Birž. 23 d. cia į-
vyko labai skaitlingas apskri
ties visų krikščioniškųjų orga
nizacijų suvažiavimas Dalyda
vo jame ir St. Seimo atsto
vas St. Balčytis. J is darė pra
simą apie Seimo darbus. Su
važiavimas padarė gražų ir 
malonų įspūdį. Žmonės nori, 
kad dažniau suvažiavimai bu
tų. 

Reiškia, žmonės rimtai r u-
pinasi Lietuvos reikalais. 

Rudamina. (Seinų apskr.). 
Birž. 24 d. Maišymų kaime bu
vo vestuvės. Atsilankė mili
cijai! tai ir kareiviai. Tapo su
muštas kareivis Duiučikas. 
Muštynes, buk pradėjęs mili-
cijantas Varnelis. Ant ryto
jaus atėjo iš Lazdijų komen
dantūros daugiau kareivių, pa
ėmė kelis peštukus, prisirišę 
prie arklių vedėsi ir mušė. 
Lazdijuose mušimą kiti karei
viui pakartojo. 

Jei tai tikra tiesa, tai Lie
tuvos nuJicijantains ir karei
viams da reikia daug mokslo 
ir geros pamokos, kolei išmoks 
savo vietą ir užsiėmimą gerb
ti 

Rokiškis. Birželio 27 d. čia 
St. Seimo atstovai skaitlingai 
nusirinkusiems žmonėms aiš
kino apie Seimo darbus. Žmo
nėm Seimu indomauja ir juo 
pasitiki. Soc. <\em. agentukai 
čia veikia uoliai, bet be pa
sekmių. (K. "La i svė" ) V. K. 

1. Saugokis nesąžiningų Lie
tuvių agentų, tarnaujančių 
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkančių tautie
čiams klaidingus tikietus į 
svetimas šalis. 

2. Nepalik savo bagažo be 
aiškaus gražiai parašyto ir 
tvirtai prisegto adreso. 

3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios 
į pietinę arba vidurinę Eu
ropą ; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai z.nai, kati važiuo
ja į Lietuvą. 

4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų 
į Atstovybę. 

5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžiuje pa
tariami viešbučiai: Hotel d 
Oxford, Hotel de Louvain, 
Hotel d' Orchamps. J ie visi 
yra netoli geležinkelio stoties 
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. J ie yra pigus. 

6. Girtas būdamas neik iš 
kambario, pateks j kalėjimą 

7. Paryžiuje nevalia būriais 
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymą 
to įstato galima patekti į kie
msargi nių globą. 

8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va
dinančiomis į karciamą. Jos 
yra paleistuvės ir vagys. 

9. Neprisiimk pasiųlymą 
moteriškų, žadančių parodyti 
miestą. Jos yra vagys ir pa
leistuvės 

10. Prieš eisiant į Lietuvos 
Atstovybę susižinok su ja te
lefonu Paryžiuje Passy 37-44. 

išnok Gerą Amatą. Už-
Arbk $35 i i $75 Savaitėj 

Buk kirpėju. Ki-
rpejai visur rei
kalaujami. Ge-
riauaias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

Vietos atdaros. Specijalia 
Kriaucystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 N. Stote Str. 

Kampas Lake str. ant 4fcu lubų. j 

nanttes. 

as
as 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas diiOTu, moterų ir vy
ru iteu-
Valandos nuo 10 iki 11 taryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:80 

e. Nedoliomis 10 iki 1. 
Telefonas Dreael 8880 

• • ! ; • i 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22ud Street 

d. Canal 6222 
Res. 8*44 W. 4tad Street 

TeL McKinley 4988-

ras 

j . P. WAITCHES 
R — 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOsLATA* 

VAL. Vakarais 7 iki t 
Nedėliomis 11 iki 1. 

450» S. Ashland Ave. Chicago, Ui. 
Plione Yards 1053 

• " " " 
i» • » M ^ K n ^ Į i . < • • • • nmmm 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Motgttt otreet * 

f JUCAGO, UIJMUIM 

Valandos: — * Iki 11 ii ertas 
i po pietų Iki I vak. Nedalio
mis nuo S lkl 8 vaL 

8£B 

darė ir v Lietuvos ponija. Pri
imdama svetimą, kai\n\ ta po
nija pasidarė svetima savie
siems. Tai buvo klaida. J $ 
reikia atitaisyti. Pir«*»t«uai 
šviesuoliai t$ turėtų suprasti 
pirmiausiai. Nei viena tauta 
nepakęstų, kad jos dalis pa
sidarytų jai svetima. Nepa-

• • •' ' . f , i ' 1 i , •...-r.. 

Iš LIETUVOS. 

i.š Maskvos nuo Lenino ir ga
vusieji jiegos iš Trockio 
raudonosios bolševikų armi
jos. v 

Kaip gali Lietuvos atstovas 
džiaugtis, kad Lietuvos sosti
nę valdo bolševikinėm Rusijos 
armija ir jos *konuiara>, to 
mes nesuprantame. Ta vadi
name antruoju netaktu. 

Tautininkų surengtose JM>1-
ševikams palankiose iškitaiėse 
buvo ir trys kunigai. Vienas 
sakė, kad Vilnių valdo Lietu
viai bolševikai. Bei bolševikai 
tautybės nepripažįsta. Todėl 
bolševiku gali būti tik Lietu
vis atsižadėjęs lietuvystes. 

Lietuvis buvo kitados gene
rolas Juozapas Gurka, Var
šavos geueral-gubernatorius. 
Niekas taip žiauriai nespaudė 
Lietuvių tautybę, kaip jisai. 
Nesuprantame, kaip galinuj 
džiaugtis, kad atsirado kitas 
iš Lietuvių tėvų gimęs, lietu
vybės atsižadėjęs, svetimiems 
tarnaujantis ir iš jų galybę 
imantis asmuo, ir kad tas as
muo apvaldė Lietuvos sostinę. 

Žinių žinelės iš visų kampų. 

Kaimas. Nuo 7 d. Liepos 
prasidėjo suvažiavimas Liet. 
Katalikų Draugijos "Blaivy
bė ." 

Įsivyravus girtoaklybė smau
gia Lietuvą. (Jai "Blaivybei" 
pasiseks pasmaugti girtuokly-
bę ir išgelbėti nuo Belaimės 
Lietuva. 

J . Vaičkaus skrajojamas te
atras, kaip pranešama, susi
lieja su Vilniaus Teatro stu
dija, įvedama p. Glinskio į 
vienų dramos B-vę " A n g a . " 

— , i . , - — 

Pasvaiis. Bir/A 27. ji. Steig. 
S<'imo narys p. Balčas (kr. 
deni.) aiškino žmonėms apie 
Seime darbus. Žmonės labai 
interesavosi ir davė daug į-
vairių klausimų, į kuriuos ga
vo atsakymus. 

Taip palaikomi ryšiai tarp 
rinkikų ir išrinktų atstovų. 

Šiauliai. " Pavasarininkai" 
Birž. 21 d., šventė savo glo-
bėjo šventę. 

-Daugelis priėjo išpažinties 
ir priėmė Šv. Komunijų. Pas 
kui susirinkę rimtai Svarstė 
savo reikalus. 

Kaunas. Liepos ? d. buvo 
baisus lytus. Vanduo pasėmė 
žemuosius imflfių g y r ^ i m u s . 

1 • 
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Federacijos Kongreso 
Tvarka 

PAMEDĖLIS, RUGPJŪČIO 30 d., — Federa 
cijos Kangreso atidarymo iškilmėse: Pa
maldos bažnyčioje, Federacijos Kongreso 
pradžia. Vakare Federacijos Tarybos 
pirmas posėdis. 

UTARNINKAS RUGPJŪČIO 31 d., ir SERE 
DA, RUGSĖJO 1 d., — Lietuvių Darbi
ninkų &ajjungos ir Moterų Sąjungos sei
mai. 0 

* • 

KETVERGAS, RUGSĖJO 2 d., — Tautos Fon
do, Raudonojo Kryžiaus Rėinėjų Draugi
jos ir Pilnųjų Blaivininkų Susivienijimo 
seimai. 

PĖTHYČIA, RUGSĖJO 3 d., — Federacijos 
kongreso užbaiga. 

SUBATA, RUGSĖJO 4 d., — Spaudos Drau
gijos seimas ir Federacijos Tarybos ant
ras posėdis. 

Waterburio lietuviai katalikai, Federacijos Kongre
so iškilmių ir vakarų reagėjai netrukus praneš 
spaudoje Federacijos Kongreso salės antrašą, ir 
rengiamų vakarų eilę. 

-v 

Draugijos, kuopos, parapijos, kliubai, pri
klausantieji prie Federacijos tuojau sušaukit 
susirinkimus ir išrink it atstovus į Federacijos 
kongresų. Nuo kiekvienos 10 narių galima sių
sti į Federacijos kongresų po vieną atstovą. 

Federacijos Sekretorijatas šiuoini kviesda
mas Amerikos lietuvių katalikų draugijas, or
ganizacijas, kuopas, parapijas ir kliubus į Fe
deracijos kongre<a, šaukiamų Waterbury, 
Conn., nuo Rugpjūčio 30 d., iki Rugsėjo 4 d., 
I. Bt,, atvirai tiki, kad jie savo atstovus pri-' 
siųs j kongresų dirbti svarbaus darbo Kata
likų Bažnyčios ir Lietuvių Tautos naudai ir 
garbei. 

Federacijos Sekretorijatas. 

\ 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkeli* ofisą į Peopie Teatrą 

lfll« W. 47 S4r. Tel. Bot*. 169 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki S vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 

Res. 2914 W. 48rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley M l 

DR, S. NARELIS 
LIKTU VIS 

GFDYTOJ AK IR CHUtl RGAM 
Ofiaaa Ir Grrenimo vtctt 
8 2 5 2 S o . H a t e t o d S t r . 

I Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 16 iki 12 ryte: nuo 

[ 3 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

r « i . Drover 704? t 

Dr* C. Z. Vezeiif 
LEETTJFia DEMTISTAS 

Valandos: aue 0 ryto iki 0 vak. . 
Seredomls nuo 4 lyąr 0 rakare 

4711 SO. ASBXABTD AVEJII7JB 
47-uxs Gmtmėm 
m m • • » i II III tm m am—•m-mmmtm^ 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis G yd yto^ai ir 

į t t a t g ^ 
I«lcf«cu*a f n l l m — S4S Ir 
Chleaffoj: 4B16 Ho. W o o d BOl 
na Įritinai <*•>< ««• šaš ud i 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

DidmleatyJ: _ 

29 South La Salle Street J 
••4 • 

» 812 W. 38 Bt. 
Tet Vardą 4481 

Resid. 11M 
Tclelonas Van 

DR. A. A. ROTU, 

\ 
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KONSTITUCIJOS PROJEKTAS. 
AM. LIET. RYMO KATALI 

KŲ FEDERACIJOS. 

Skyrių priedermės ir orga
nizacija. 

tos, politikos, pramonės, prik-
lybos ir kitokias. 

32. Bendras skyriaus valdy
bos, didelės ar mažos,susirin-
kimas turi būti nerečiau vie
no sykio į mėnesį. 

3v. Skyriaus nariai sykį į 
mėnesį daro taip-gi visų sky
riaus narių posėdį. 

34. Skyriaus iždininkas turi 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
WORCESTER, MASS. 

**•*• 

rių. 
23. Federacijos skyriaus už

davinys ^ra bendrai apsvars
tyti viešus vietinės kolonijos 
reikalus, nežiūrint draugijų 
laisvės tik patarnaujant joms, 
kad tų patį dalykų tos pa 
čios vietos Lietuviai Katali
kai neapsvarstytų po kelis syk 
ir nedarytų kiti kitiems prie
šingų nutarimų. 

* 2A. Skyrius turi teisę įsi
gyti iždų ir pats sutarti ko 
kiais budais tų iždų pripil
dys. Jeigu skyrius sutaria 
uždėti mokesti ant draugijų 
arba jų narių, tai tas gutarti-
nias turi galės tik'tose draU-

22. Visos vienoje parapijo
je esančios katalikų Lietuvių 
draugijos: idėjinės, pašelpi-
nės ir sportinės, drauge su 
vietine Federacijos kuopa su- būti arba po 500 doL bondsu, 
daro vietinį Federacijos sky- arba nuo to paliuosuotas pil

name skyriaus posėdije. Sky
rius turi teisę padauginti bon-
dsą. 

35. Patartini skyrių darbai: 
a) kalbinti tėvus, kad lei

stų vaikus į lietuviškas kata
likiškas mokvklas. -

b) platinti katalikišką lie
tuviškų spaudų. 

c) stiprinti Rietuvių katali
kų darbininkų organizacijas. 

d) sudaryti apšvietos pa
skaitas, pamokinančius muze-
ju tankvmus. 

e) supažindinti Amerikie
čius su Lietuviais. 

t) pritarti ir paremti Lie
tuvius pirkliiK ir pramoninin
kus, išpildaiičius Lietuvio ir 
kataliko priedermes, 

g) suderinti vietinių drau
gijų veikimų, ypač sudarant, 
kad vakarų ir pramogų rengi
me nesusidarytų nei vienai 
nuostolių. 

i i ) apsvarstyti kuopose iš
kilusius arba asmenų sumin-
tytus sumanymus, palie
čiančius visuomenės darbų. Jei 
sumanymas yra platesnis negu 
skyriaus kolonija, tai jis iš 
skyriaus eina į apskritį ir 
centrų. 

36. Skyriai toli gyvenantieji 
nuo kitų Federacijos skyrių 
gali pasisavinti sau kaikurias 
arba visas apskričių teises, tik 
reikia, kad tat butų patvirtin
ta. "Centro Valdyboje. 

VI. 
Federacijos Apskričiai. 

gijose, kurios/ *jam nepriešta
rauja. Daugumai draugijų ai 
škiai priimtam kokiam nors 
skvritfiis sumanvtam mokės-
čiui nepritaria'nčios jam dr-
jos negali skųstis, kuomet sky
rius leis pritarusioms mokes
čiui draugijoms laikyti savo 
pelningas sueigas tuo laiku, 
kada nepritarusios nenorėtų. 

25. Draugijos remiančios 
laisvamanių laikraščius, arba 
jų įstaigas negali prigulėti 
prie Federacijos, nei jos sky
rių. Kilus ginčui tarp draugi-, 
jos ir skyriaus, ar laisvama
niškas yra draugijos laikraš
tis arba įstaiga ar ne, ginčų 
nusprendžia Federacijos Cen
tro Valdyba, kurios posėdyje 
būtinai dalyvauja (kasios va
dovas. Jeigu jo nuomonė ski
riasi nuo valdybos narių dau
gumos, tai ginčų nusprendžia 
ištarmė vyskupo, kurro vysku
pijoje išeina įstatymais laik-. 
rastis arba yra įtariamoji įs
taiga. 

26. Federacijos skyrių na
riais negali būti draugijos 
nereikalaujančios iš savo na
rių Velykinės išpažinties at
likimo. 

27. Kiekviena draugija įsto
dama į Federacijos skyrių 
moka $1.00 įstojamo mokesnio 
ir . paskui kasinėtai nemažiau 
$1.00. Moksleivių kuopos yra 
Iiuosos nuo abiejų mokesčių. 

28. Pusė įstojančiųjų ir pu-' 
sė metinių mokesčių lieka sky
riaus ižde, o pusė eina į apsk
ritį. Visos aukos ir visas pel
nas nuo daromų skyriaus var
du pramogų lieka skyrių ižde. 

29. Skyriaus valdyba susi
deda iš atstovų priklausan
čių prie jo organizacijų nuo 
kiekvienos po du, jei jų yra 
nedaugiau keturių ir nuo kie
kvienos po vienų, jei jų yra 
nemažiau penkių. Tie atsto
vai iš savo tarpo išrenka pir
mininką, viee-pirmininku, sek
retorių vienų, arba du iždinin
ku ir du arba tris iždo globė
jus. 

30. Vietinis klebonas yra 
skvriaus dvasios vadovas. J is 
yra skyriaus valdybos narys 
ir turi veto teisę. Klebonas 
gali dvasios vadovo prieder
mes pildyti pat* arba per kitų 
katalikų kunigų, nuolafai gyve : 

naut, skyriaus apielinkėje. 
31 Jei-gu skyriaus valdybo

je yra daugiau dvidešimties 
narių, tai jie išrenka iš savo 
tarpo egzekutyvį komitetų, ku
ri-; veda skyriaus administra
cijų, o kiti nariai pasidalina, 
sulig savo sutarties, į veikimo 

Pas mus yra daugybė įvai
rių draugijų, kurios vasaros 
metu .stengiasi surengti nors 
po vienų gegužinę. Kaip ku 
rį sekmadienį pasitaiko net 
kelios gegužinės, taip kad 
žmonės, mylintieji išvažiavi
mus, nežino nei kur važiuoti. 

Rugp# 8 dienų, moterų baž
nytinė draugija, vardu Šv. O-
nos, įrengė gegužinę, kur žmo
nės atsilankę iki soties pasi
linksmino, nes buvo visokių 
žaidimų ir lenktynių su dova
nomis. Dovanas laimėjo net 
keli asmenys: 

Rugp. 10 d- buvo Riiud. Kry
žiaus Eėmėjij sk. mėnesinis su
sirinkimas, kurį atidarė gerb 
pirm. kun. L. Kavaliauskas 
malda. Perskaičius protokolų, 
sekė nutarimai. Nutarė įrengti 
antrų gegužinę ir išrinko dar
bininkus. Šita gegužinė žada 
būti nepaprasta. Komisija jau 
darbuojasi, kad gerų prog
ramų sutaisyti. 

Paskui buvo duodami viso
kį įnešimai busiančiam sei
mui, bei raportai. Iš mezgimų 
raporto paaiškėjo, kad, užsto
jus vasaros karščiams, darbas 
sustojo. Yra kviečiamos visos 
Worcesterio moterys ir mer
gaitės, kad kiekviena, sulig 
savo išgalės, vėl mėgsti: dra
bužius L. R. Kryžiui. 

Susirinkimas tapo uždary
tas malda. 

Koresp. 

REIKALINGI 
Leiberiai, Rinkėjai prie dri 

liuojamų mašinų darbininkai. 
Pastovios vietos su kilimu už
mokesčio gabiems žmonėms. 

ALBAUGH DOVSE OO. 
2100 Marshall Boul. 

REIKALINGA 
Inteligentiška, sviesi forelady 

tarp 30 iki 40 metų senumo pri
žiūrėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie
tuviškai, Bohymiskai ir Angliškai. 

Valandos nuo 7:30 A. M. iki 
5:00 P. M. 

Užu^kestis — $25.00 į savaite. 
Pranešti tiktai laišku. 

A — 102 "Draugas" 
1800 W. 46th St. Chicago. 

i. f>y^r<'^c>>. 

roR^StOHŽorrSBE 
P o v a l d a i neužmir&k, kad geriau

sias raistą* taTO įkllvlul yra EATO-
MfC. Prašal ina viena neemacumut 
euviraklnlmo. o I M relAJda, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
pat. 

— 

TĖMYKITE! 
Jieškote pastovaus darbo! 
Mes turime daug darbų jums 
mūsų famirėse kaipo leibe-
riaius ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į niusų Em-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pu kalbėti * su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 VVest 31th Str. 

Dr. A* L Yuska 
1900 S. Halsted Str. 

Tfl Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki t 

Gyvenimas 
3811 W. 63rd 8tr 

Tel Prospoct 846*. 

%IMWHUUilWHHI!l1IIHUniU!UI 

A. PKTRATIS S. F A B U O N A S j 

A. PETRATK & CO. 
Mortgage Bank 

KKAL ESTATE—1NSI RAMČIO 
European American Bureau 

SiuiK-ia Pinigus, Parduoda 
LafvokoFtes 

KOTAlUJUfiAS 
809 W. S5th Str. Chicago, 111. 

Te lephoae Boulcvard 611 

t't t 

^ 
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RACINE WIS. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO, 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT 0 0 . 
39th k STEWART 

Palaikykite 
<*erą Upą 

BO permainos turi dide
le žjrog ant telefono 

biznio. Kuomet užeina dideli 
šturmai, vėsulos, kurios su
laužo telefono stulpus, su
trauko dratus, tuomet susi-
trukdo patarnavimas. 

Ii.dji«i p^taisimo telci'ono 
linijų po šitokios vėsulos kaip 
kada Janai augšta. Viens, vė-
sula Chicagos priemiestij 
padare ttėdies ant $388,914 
vien tik pataisymui. 

• 
Šie expenaai pridedant dar 

operavirao kainas ir kitas 
išlaidas atsieina Labai daug. 

C H I C A G O T E L E P H O N E 
G O M P A N Y 

Rugsėjo j d. liocodclk-
Building Co. iš Akrou, Ohio 
rengia prakalbas VVinters sve
tainėje. Kalbės p. J . Šeštokas 
ir kompanijos pirmininkas. 

rfugšejo iŠ" d.*tokios pat pra
kalbos bu.- Kenosba, \Yis. 
Sehlitz'o svetainėje. 

Rengėjai. 

REIKALINGI 
Darbininkai į šapą. ir į mol-
ding (liejinių) J byrius. 

Darbas pastovu-. 
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Ave. 

Or 
15th and Ganai Street 

r 
$M 

t 

37. Tuose miestuose, kur yra 
nors dvi arba daugiau lietu
viški} katalikiškų parapijų, su
sidaro Federacijos Apskritys 
iš visų tame mieste esančių 
prie Federacijos priklausančių 
draugijų. 

38. Apskričio uždavinys yra 
aprūpinti tuos visuomenės ka-
talikiškiK ir lietuviškus dar
bus, kurie paliečia visas to 
miesto arba platesnės apygar-
<lės kolonijas; pavyzdis: a) su
rengimas bendrų iškilmių, 
b) įkūrimas bendros mokslo į-
staigos, c) arba laikraščio, 
d) aprūpinimas seni} beturčių 
ar mažų našlaičių, e) sudary
mas vajaus tėvynės arba Baž
nyčios reikalams, f) įvairus ki
tokį dalykai, kurių naudingu
me pripažįs pats apskritys. 

39. Kas metai apskritys lai
ko metinį susirinkimų, kuria
me: a) išrenka sau į valdyba 
aštuonis žmones, b) išrenka į 
projektų komisijų 10 ar 12 
žmonių, e) išklauso savo vai
dybos raportų, d) taip-gi visų i 
skyrių raportų, e) apsvarsto 
klausinių, apie apskričio iždo 
reikalus, ypač kada ir kaip 
gauti lėšų apskričio reikalams, 
f) apsvarsto skyrių apsvarsty
tus ir įneštus sumanymus, 
g) sutaria kokius lietuviškus 
katalikiškus darbus ateinan
čia i s metais atlikti, kad nesu-
skaldžius savo jiegų. 

40 Apskričio seime dalyvau
ja delegatai nuo kiekvienos de
šimties narių kiekvienos drau-

= 
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NAUJAS GYDYMO BUDAS 
PERGAU REUMATIZMĄ 

75<'. D ė ž u t ė D y k a i * o ž n a * n K e n t ė t o j u i 
Byra<-u*e, N. V. tapo I Brauta* naujau budaa 
Ky«iyino reuiiM»ti*mo. 1* raportu, kurie «u-
rrrlžo nuo artotojų slo vaisto yra tikrai eto-
Mtlai Net ir tokie, kurie buvo viaai be 
vilti*?* Ir nelftKylomi nei Jokiais vaistaią, 

ttojaUH Kavo diUelĮ palengvinimą. JJa Pf1" 
iua urii a< id o kalkinė druaka jaiaėda } 

kraują, iivaUuit viaus m-rei kai ingiui daly- ( 
k u* ift kmmukvus aiHtemoa Skaudėjinia», fiti-
\UJIIHH, Huputinian visai prapuola. 

fti nauja rydynia bud* iarado Ponas Ije-
lano ir Jis užtikrina, kad vaistas yra Ke
ras, j is nori, kad klekvl^uaa kentėtoja* 16-
)iu''Kintu dykai 76c. pakeli, kad iKsrsttiK-
rinti. Pvniu labino sako: "Kad prirody
ti Jums. kad Delano vaistas yra tikra pa-
Kolba nuo reumatižino, nellurlnt kaip 11-
Ktti JU butų užsistovėjęs ir kad nei jokie 
vaistais Jums neaelbėjo. Aš Jums pr'sių-
Hiu pilna 7»<-̂  P«keii dykai, jeigu iskirpsl 
si prunt-IHma kartu su aiiva pavardt. Įr 
adresu Ir 10c už k rasos persiuntimą ir 
K H I»«la«»«. J25?E Or i l f in ftiuare BldK. 
S.vraxum', N. Y. Aš c»'Uu pri*iu«i 

——. ~ « 

Užsiprenumeruok "Vytį" 

AM Kabu prisiųsti Vikiai 
viena "pakuli ant kiakvieno adreso." 

delegatam<, jei tik jų vardai 
skyrium paminėti tame rašte. 

41. Apskričio valdyba susi
deda Lš aštuonių asmenų: pir
mininko, kapeliono, viee-pir-
mini»ko, dviejų raštininkų, iž
dininko ir dviejų iždo globėjų. 
Visi vaidybos nariai yra drau 
ge projektų komisijos nariais. 

42. Apskričio valdybos už
davinys yra rūpintis: a) kad 
skyriai butų veiklus, b) suži
noti ir aptarti išanksto išky
lančius visuomeninius tėvynės 
ir katalikiškus reikalus, c) su-
stabdinti skyrius, jei jie arba 
jų dalys, organizacijos vardu 
imtų kištis į parapijos valdy
mų, arba tam tikslui panaudo
tų organizacijos surinkimus, 
d) reprezentuoti lietuviškų ka
talikišką visuomenę pas sve
timtaučius, e) tartis bendrais 
tėvynės reikalais su nepripa
žįstančiais katalikystės lietu-
viškų partijų atstovai*. 

Pasarga. Šitas paskutinis 
dalykas jau daug ka?1ų pasi
rodė tėvynei ir. katalikams 
kenksmingas dėlto, kad neka
talikiškoji besitariančių pusė 
ėjo į sutartį rengdamos i ap
gauti tuos, su kuriais tarėsi. 
Tų faktų neturi mimr&ti Ap
skričio valdyba, ku*maei išky
la reikalas tartis. 

43. Apskričio susirinkimai 
būva vakarais ir tęsiasi tįek 
vakarų, kiek valdybos paskir
ta susirinkimų sušaukiant. Su
rinkimas gali pailginti save. 

i : i . i k \ i i \ « . \ s I » \ I M » \ \ I'..I \ s 
Nuo $50 iki 66 doi. i savaitę, turi 
būti gerai vikrus, punktualia j minu-
ta, dalyai. kurie da niekur iki Motai 
nepardavinėjo. Kreipkitės nuo 8:00 
A. M. iki 5:00 P. M. Prityrimą* ne
reikal ingas. 

SLLAlliH *i HMM;. 
Ilsiom 412 

357 W. « 3 *tr. 

KKIKAMNGJ 
Augliu mainieriai . 

Kentucky ir We»t Virginijoj, geros 
ilgos mokamos. Atsišaukite. 

m S. t a n a i Str. 
2-ros lul»os. 

mm 

AHT PARDAVIMO. 
Gerbiamieji Lietuviai Praąešu, kad 

as parduodu bisnj ČEVERYKŲ 
K R A U T U V E ir taipp^t turiu masinas 
del čeverykų taisymo. Parduosiu visku-
kartu iš priežasties, kad noriu važiuo-
ti Lietuvon. Man gaila parduoti ge
rą biznj, geroje vietoje, l ietuvių apgy
ventoje. Afi darau g«rą biznį, aš darau 
kitame mieste taippat Ir įjia darau 
gerą. gyvenimą. K a s norėtų lengvai 
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu 
kreiptis po tuo adresu 
143» S. 49 Ct. x Cicero, IU. 

SENAS PRIEŽORIS. 
Geras ir labai teisingas prižodis 

sekantis: ''Sveikame kūne sveikas 
ir protas". Tavo protas gali buii 
labai SCtM, bet kūnas silpna* su 
laiku ir pjouw turi silpnėti ues 
negali atsilaikyti. Tegul jusu kū
nas visuomet būna geriausioj svei
katoj. Kuomet jusu vkluriai dirbs 
reguliariai tuomet viskas bus ge
rai. (Kiiausias vaistas viduriam J 
tai NKUBOP1N STOMACH BIT-
TERS. Jie priduoda energijos iš 
jauiua \iaa kraują, sustabdo gal
vos skaudėjimą ir sureguluoja vi-
turiu dirbimą. Ant pardavimo vi-
stiope geriausiose aptiekuose arba 
pas: ,J. B. S<'heuer Co., 17 W. 
Aastin Avc, Cfei<3a#o, 111. 

(Apgr.) 

Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o " 
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

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

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

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
Vytį ." Prenumeratos kaina: Metams $2.50. ( t 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, IU. 

. ' " • 

ENGI 
Wrr-EOGC SPMNG 

goid<WlVwijCfg mfmfmpm mfmmmį 
mpa d^paiiment sioDBS -

ENGLANDER SPRINC BEt> CO. 
******* -tmodOyo. - Oauc^o 

—T-

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 

r's Uttle Uver PUls 
Vaistas Kuris 

> Reikalingas Visiems 
Maža P igu lka 
Mažas Doeaa 

Maža Kalina 

Tikras turi pasira*>xna-

yr» i>riefaw»lmi 
Hfltariatia Geleilea 

UMialuuiii r^ARTERS IRON PILLS 

• 

A N T PAHDAVIMO. 
Noriu parduoti namus, fornyčius. 
Fornyčiai yra nauji tiktai pusė m e 
tų kaip vartoti. Ka* nori pigiai ir 
patogi g fornyčių, tegul atsišaukia. 

Pamatyt ga l ima kasdieną nuo o 
vai. po pietų iki 9 vai. vakarė. 

STANISLOVAS K V E D A R A S , 
82tt W. 3Xrd Slr. ( hiea^o, 11L 
1-mos lubob fronte. 

Nta*APRAST.%S BAHGEBTAS 
Ksnkrito' ir medžio namas 

ant dviejų lubij, po keturis kamba
rius su bizniu ant kampo, gatvių 
44tos ir So. Mozart Str. pusė bloko 
nuo bažnyčios ir mokyklos, neša ran-
dos $360.00 j metus, (jjatvės jau 
ištaisytos ir taksai užrnokiti (up to 
date) . Parsiduoda tik už $8360. At
sišaukite pas: 

J . K. ENCHERJ, 
4403 So. Mo«ar( Str. Chksmgo, 111. 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

gijos ar kuopos, priklausan-1 44. Atstovai į Apskričio su-
eios prie Federacijos. Kiekvie-IsiriBkinią turi būti išrinkti 30 
nas delegatas turi turėti savo 
draugijos rašytą įgaliojimą. 
Priimamas vienas įgaliojimo 

sekcijas: labdarybės, apšvie- rasiąs visiems vieoosdraųgijosJ 

dieną prieš tai ir 15 4ieBŲ 
prieš surinkiiuą ju. vardai pra
nešti Apskričio raštininkui. 

(Daugiau bus). 

Lietuvys Graboriu* 
• SIM0N AL SKUDAS 

s 
• 
I 
I 
I 
ii 

JUOZAPAS MARGELIS 
*l Ikaugo'' Agentas persikėlė 

j'naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigų 
l Lietuvą. 
* Pas jį galima gauti pirkti mal

daknygių, užsiprenumeruoti 
''Draugą" ir kitokius reikalus 
atlikti. 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
V AK., J T A . 

Pittsburgh, Pa. 
Valdybos Antrasai: 

• 
J u m s pagelbės , pamėginki te 

• J U . . ~ 
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patarnauju laidotuvėse kuoge-
rjausia ir už prieiuamiau«ia8 
kainas. Adret*a: 

' 1911 Canalport Ave. 
Telcfoita* KooseTelt 7582 

J. P. Petraitis—pirmininką*. 
J. Janauskas—vioc-pirmifunka*. 
J . W. Patckevich, nutarimų raž-

tiniukas. 
J. Daukšys^—finaasų. raStininkaa. 
B. W. Wo«hner—iždininkas. 

/Direktoriai:—«S. Simanavičius, 
J. Pakrosnis, S. Liutinskas, P. 
Vendovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Ligoniij direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

i Atsidaro Nauja [staiga Cicero, UL | 
Pranešu <jferb^a;a < ms Cicerieciams drauįams ir |*a-

Ž!s:iamiems, Icad i;1iatrau generalį REAL ESiA'i'i*!, ir 
| PINIGU SIUNTIMO OFISO CICERO, ILL. Sis ofi

sas siunčia pinigus į Lietuvą ir kitos šalies svieto. 
I PARDUODA Laivakortės į Lietuva ant geriausių ir 

greičiausių linijų. 
Padaro reikalingus dokumentus ir išiima pasportus 

| važiuojančių į Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon. | 
Parduoda namus ir parupiua pinigus pirkimui ir sta

tymui namų. 
Apdraudžia (lušinrino) rakandus-fruniture, namus, 

| automobilius nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų. I 
S Ofisas atdaras vakarais nuo 6:00 vai. iki 10:00 va- f 
| landai kas diena, Sufoatoams nuo pietų, Nedėlioniis vi- I 

Visais reikalais kreipkities pas : 
są dieną. 

Į V. M Stulpinas & Co. Į 
f 4936 W. 14th St. Cicero, ///. 

Telefonas Cicero 3513. 
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D R R U G A S Ketvirtadienis, Bųgp. 19 192<> 
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KATAUKKKOS ŠVENTES, j TAI B E N T ŽMOGAUS LI 
KIMAS. 

Ketvirtadienis, Rugp. 19 d., 
Šv. Liudvikas Tuliuzietis. 

Penktadienis. Rugp. 20 d., 
Šv. Bernardas, vien. 

NUO ADMINISTRACIJOS. 
Dienraščio "Draugo" spau

stuvė ir ofisas persikėlė i nau
ją vietą — 2334 So. Oakley 
Ave. Todėl nuo 18 d. Rug
pjūčio su visais laiškais ir rei
kalais prašome kreiptis jau 
į naują vietą. 

VANDUO REIKALINGAS 
ATVIRINTI. 

Sveikumo komisijonicriu-
Dr. Robertson skelbia, kad 
vartojama gerti vandenį reikia 

i , 

būtinai a t virinti. Xes vanduo 
posetiovei yra nešvarus. Xeat-
virintą pavojinga gerti. 

PIGIAU APKAINUOJAMI 
UŽRUBEŽINIAI "MONEY 

ORERIAI." 

Pinigai siunčiami pagalinau 
jo apkainavimo. 

Visu Suv. Yaslti.jų paštu vir
šininkams vvriausvbės pra-
nešta, kad tarptautiniai "mo-
ney orderiai' pastose butu 
pardavinėjami sulig naujo pi
nigu apkainavimo, aiviau ti
krosios svetimu šalių pinigu 

4. *. 1 C * 4. 

vertės, l>et ne senomis kaino
mis. Xc; ligŠiol amerikoniš
kas dolieris pastose nebūdavo 
tikrai sulig kurso apkainno-
jamas. Nuo šio laiko bus ki
taip. 

Sulig naujo apkainavimo aš
tuonių šalių pinigai pasirodo 
lab jau s pigesni persiunčiant 
juos "money onleriais". 

Pav., Belgijos ii- Prancūzijos 
frankai ir Italijos liros beveik 
perpus pigesni kai}) pirmiau 
sulig naujo apkainavimo (ra-
tos). Už $10 galima pirkti 103 
frankai. Seniau už $10 buvo 
perkama oi frankas ir .10 cen 
t imu. l'ž Anglijos svarų mo
kama $4. 

Už $o dabar galima gauti 
Norvegijos ir Danijos 25 kro-
nerius. Pirmiau bnvo 18 kro-
nerių ir 49 ore. 
/ "Money orderių" departa
mento generalis viršininkas 
Hnbbard tvirtina, kad papi
gins svetimų šalių pinigus ar-
eiau kurso, padidės "busi-
ness' pastos tuo žvilgsniu. 

Pirm karo tarptautiniais 
"monev orderiais" vyriausy 
bė turėdavo kas metai dau
giau pustreėio milijono dotie-
rių apyvartos. Praeitais me
tais ta apyvarta buvo nupuo-

• lus ligi $690.000. 
Tik vien Šveicarijos pinigai 

šiandie neatpigę. Jų kurdas 
toksai, kaip yra buvęs pirm 
karo. 

Sulig naujo apkainavimo 
vienas amerikoniškas dolieris 

"siuneiant "monev orderiu" v-
ra veitas: 

10.30 frankų Praneuzijoje, 
Belgijoje ir Ttalijoje. 

5,15 frankų Šveicarijoje. 
5 kronerius Danijoje ir Nor

vegijoje. 
4,17 kronerius Švedijoje. 
2,63 florinų Olandijoje. 
5 šilingus Anglijoje. 
Tarptautiniai "money orde

r i a i " pastose neparduodami už 
Rusi jo : ir Vokietijos pinigus. 
Taigi "inoney orderiu" nega
lima pasiųsti nei Lietuvon, 
Latvijon arba T^enkijon. 

Iš Tx>s Angeles, Cal., praneš
ta, jog tenai traukinio suvaži
nėtas Chicagos gyventojas 
Cbarley Conover. 

Pirm kelių metų Conover 
tarnavo karo laive Tennes<*ee. 
Buvo bevielio telegrafo opera
torius. Tai buvo inteligentas 
vyrukas. 

Anais metais Dėdės Šamo 
laivams apšaudant Vera Crnz 
jis buvo pažeistas. Paskui o-
peruodamas bevielio teltgra-
fo aparatą prarado girdėjimo 
jausmų. 

Be girdėjimo jausmo pasi
rodė nereikalingas tarnyboje. 
Buvo paliuosuotas. Dėdė Ša
mas jam mokėjo pensijos $10 
savaitėje. 

Sugryžęs Cbieagon, kaipo 
kurčias, negalėjo niekur gauti 
darbo. Tad jis ė i a paliko mo
terį su poi'a vaikučių ir iške
liavo darbo ieškotų kur ūkiuo
se. Nes tokiose vietose vasa
ros metu reikalingi kad i r kur
ti darbininkai. 

Anų dieną jis iš Californi-
jos gryžo namo. Los Angelėse 
užmušė ii traukinis. Nes ne-
laimingas negirdėjo atbarš
kančio traukinio. 

Tuojaus jis buvo identifi
kuotas pagal atrastų pas jį 
raštų ir apie tai pranešta 
Cbieagon. 

Čia paliko varge moteris su 
vaikais. Jam žuvus nežinia, 
ai" iš vvriausvbės iždo bus mo-
karna pensija likusiai našlei. 

SUIMTAS DAR VIENAS 
JUODRANKIS. 

Kuomet detektivai suėmė 
juodrankį Nuteba, kurs mėgi
no paimti padėtą paskirton 
vieton pundelį Mrs. Coleman, 
kuriai grūmota laiškais, se
kantį vakarą suimta Will 
Bro\vn, juodukas, kurs taippat 
buvo nuėjęs pasiimti išpirki
mą. 

Mr. Bertba Bmnder, 2963 
Indiana ave., buvo gavusi grū
mojančių laiškų. Pareikalauta 
$500. 

Sulig detektivų nurodymo, 
Mrs. Brunder nurodyton vie
ton padėjo .popergalių punde-
liuką. Detektivai buvo užė
mę atatinkamas pozicijas. 

Sutemus nurodyton vieton 
atėjo higeris ir pasiėmė po-
pergalius. 

Pašoko detektivai. Juodukas 
pasileido bėgti. Paskui jį pa
leistos kelios kulipkos ir jis 
suklubdytas. 

Policija nuomoniauja, kad 
čia turi veikti kokia nors tam 
tikslui susiorganizavusi pikta-
darių gauja. 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PRAKALBOS IR KRUTA 

MIEJI PAVEIKSLAI. 

Dabar įvyksta permaina. 
Seniau apgarsintasis kun, Se
rafino ir Bučio prakalbų 
maršrutas šitaip pataisomas: 

Prakalbos ir krutamieji pa
veikslai bus : 

Ketvirtadieny j , 19 Ru£pj-
čio, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, 1644 AV. AVabansia 
ave., 7:30 vakare. 

Penktadienyj, 20 Rugp,j-
čio, Šv. Petro ir Povylo pa-
rap. svetainėje, AVest PulĮma
nė, 12259 So. Kmerald ave., 
7:30 vakare. 

Pirmadieny j , 23 Rugpjūčio, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, Brigbton Parke, 
4400 So. Fairfield, Ave., 7:30 
vakare. 

Trečiadienyje, 25 Rugpjūčio, 
Šv. Juozapo parapijoj,- So. 
Chicago. 

Ponktadieuyj, 27 Rugpjūčio, 
Mclrose Parke, 111. Italų para
pijos svetainėje, 7:30 vakare. 

Tame ffurr&nite kalbėtojai 
bus kun. Jo:. ATa čiunas, kun. 
V. Kulikauską.?, kun. I \ B. Se-
i a l inas ir l:u!. P. Bueys . Ne 
,Tisi kalbėto]?%: bus kiekviena
me vakare, bet po du. Vietiniai 
klebonai žadėjo pagražinti tas 
prakalbas ir savo žodžiais. 
Bus krutamųjų paveikslų. J-
žanga dovanai. Aukų rinki
mo nebus. 

Šv. Antano, Cicero, j 11., ir 
Aušros Arartų parapijoje to
kios prakalbos jau buvo. 

J jas kviečia, 
Rengėjai. 

PRANEŠIMAS 

MĖGINO UŽSIRŪKYTI IR 
ŽUVO. 

AVilliam Sonderegen iš La 
(irange važiavo motoriniu dvi
račiu. Pasivijo Tbomasą Tbo-
inpsoną, 52 hiėTų darbininką, 
1057 West. Cbicago ave. 

Jis pasiprašė pavėžinti. Son
deregen sutiko. Liepė jam už
pakalyj savęs atsisėsti ir stip
riai laikyties rankom. 

Važiuojant Tbomas užsigei
dė užsirūkyti. Su viena ran
ka išsitraukė iš kišeniaus pyp-
kį ir tuo metu paliuosavo ir 
kita ranką. Po to staiga krito 
augštieninkas kieton gatvėn 
smarkiai važiuojant dviračiui. 
Veikiai mirė. 

Šiuo pranešam visoms Lab
daringosios Sąjungos kuo
poms, jog pienai našlaičių 
prieglaudos jau gatavi ir bus 
f.tvežti į sekantį L. S. Centro 
susirinkimą, kuris įvyks ket
virta* li":iyj, iJugpj. 25 d., Die
vo Apvekdos parapijos sve
tinėje v prie IS-tti St. ir \J-

nion Ave.) Cbicagoje. 
rj ode! visos km pos, kaip 

Cbi( ngoje, taip ir 'oLau, yra 
prašomos kuodaugiefusia iš
rinkti at>*ovų ir pnsiųsti tai; 
susirinkimam 

Vis'tj draugijų, kurios yra 
Lab. Sąjįuigos x gatbės narė
mis, prašome išrinl :i atstovus 
Ir atsiųsti minėtai] susirį/iki-
man. • ** 

Gerbiamąja. Chicagos Lietu
vių dvasiškiją ir ''Įsus veikė
jus Lab. KaJ. dirv.'je taip-gi 
kviečiame į sekanti C i t r o su
sirinkimą. 

Pienai našlaičių prieglaudos 
jau gatavi. Dabar reikės pasi
tarti, paeiškoti būdų, kaip 
greičiau ją pastačius. 

Centro Valdyba: 
A. Nausėda, pirm. 

J. Purtokas, rast. 

IŠ LABD. SĄJ. DIREKTO 
RIŲ SUSIRINKIMO. 

sutiko ir pienus vienbalsiai 
priėmė. 

Nutarta padaryti kliSe ir 
patalpinti laikraštin, kad visi 
žmonės matytų, kaip išrodys 
našlaičių prieglauda. 

Ta ipg i nutarta padaryti 
koki 10,000 atviručių su namo 
išvaizda ir platinti po visas 
kolonijas pardavinėjant ir ren
kant aukas. Kuomet žmo
nas, matys kai]) išrodo našlai
čių prieglauda, tuomet, ti
kimasi, nei vienas neaisisakvs 
nuo davimo aukos. 

' . J" o to sekė svarstymas apie 
busiintį Labdaringos tSajun 
gos Seimą, kuris įvyks Gruo
džio 5 ir 6 d. vakarais, Šv. 
J tngio parapijos svetainėje 
(prie Auburn Ave. ir 33rd 
St., Chicago, 111. ; 

Susirinkime sutarta kviesti 
seiman parapijas, ' draugijas, 
kliubus, kuopas ir kad įs
linktų ir atsiųstų a t s i j .us , 
kurie praneštų dr-joms, ką jau 
Laki. Sąjunga per tuos 
ke^us metus nuveikė ir ką 
da žada nuveikti. Katros drau
gijos dar nepriklauso prie 
Lalnla ringos Sąjungos, dabar 
laikas priklausyti ir šelpti naš
laičius, kurių didelė daugybė 
yra svetimtaučių prieglaudose*. 
Jeigu visos Lietuvių katalikų 
draugijos pataptų Lai). Saj. 
garbės nau'niis, įniokėdair.os 
K K) dol., tai kitą met jau ir 
U'.rėtuirie našlaičių prieglaudą 
Tada surinktume visus naš
laičius, dabar esančiu: sve
timtaučių prieglaudose, ir pa
laipintume savoj". Katros 
draugijos negalėtų susyk įmo
kėti 100 dol., gali dali :us iš 
mokėti j>o 50 ar 25 dol. Pa
vieniai asmenys ir-gi tokiu bū
du gali patapti fl^rbės nariais. 

Paskui svarstyta apie vie
šąją rinkliavą Chicagos mies
te. Tas klausimas atideias se
kančiam Centro susirinki mii, 
kuris bus Rugp. 25 d. Drau
gijos, kurios priklauso prie 
Lalnlaringos Sąjungos, pra" -
mos išrinkti atstovus ir at
siųsti tan susirinkiman. 

Ant galo svarstyta apie lin
kimą aukų. Pakelta klausimas, 
ar neatsirastų koks kunigas, 
kuris pasišvęstų parinkti aukų 
po visri Am. Labdaringos Sąj. 
naudai. Jeigu kuris iš
geri), kunigų apsiimtų, prašo
mas atsiliepti sekančiu adre
su: Kun. P. Bučys. 

2634 West Marąuette Rd 
Chicago, 111. 

Sekr. 
- • 

AUKA LIETUVIAMS 
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Labai Svarbus Pranešimas! 

1. JEIGU siunti pinigus j Lietuva siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia. 

2. JEIGU nori važiuoti į Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
žiai išleis j kelionę. 

. 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigų inveslyk juos j LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

i 

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

J 

v . H 

x. 

L 
Lithuanian 

1 1 2 N. Greene 
American T radi M CO. 

>et - Balt imore, Md. 

i » i . 
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A. f A. 
ALEKS, KLIMAS 

mirė rugpjūčio 16 d. 1920. 
44 metų amžiaus. , 

Paero ii Raiguvos Ra 
šeinių apskr., Kauno Gub. 
Paliko nuliūdime tėvus 
Vincentą ir Petronėlė Kli
mus. Lietuvoje moteris 
Amilija ir 6 vaikučius ir 
brolį Amerikoje. 

Velionis prigulėjo prie 
Apaštalystės Maldos Dr 
jos. 

Laidotuvės bus Ketver
ge, Rugp. 19,1920. iš Die
vo Apveizdos bažnyčios 9 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse po 
num 1946 S. Union Ave. 

SV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

T. Grigaliūnas, pirmininkas, 
1437 So. llth str. 

Jurgis Bataitis, viee-pirm., 
1428 So. 11-th str. 

Aug. Juknialb 1 rast., 
1626 New Jersey Avo. 

Kaz, Sinaidžunas 2 rai5t., 
1441 So. 10 str. 

Afikolas Drassutis iždininkas, 
1512 So. 11-th str. 

Kasos globėjai: Kaz. Lukšis ir 
Jon. Jočis, Pranciškus Daugirda 
maršalka. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY6 GRABOKICS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, 
darbu busite užgonėdinti. 
2314 W. M PL Chicago 
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PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Labd. Sąjungos Direktorių 
susirinkimas buvo Šv. Jurgio 
parap. svetainėje. Neatsilan-
kius pirmininkui, nei viee-pir-
mininkui, į pirmininkus iš
rinktas p. A. Nausėda, Cen
tro pirmininkas, kuris atidarė 
susirinkimą. Maldą atkalbėjo 
kun. Pr. Bučys. 

Prieglaudos pieno svarsty
mas, kurį atvežė kun. Bučys. 
Nesant architektui Žaldokui, 
viską aiškino kun. Pr. Buejs, 
kaip tas namas bus pastatytas 
ir kaip jis išrodys. Visi ant to 

Aš matydama, kad lietuvių 
scena atsilikus labai toli nuo 
kitų tautų, įsteigiu Dramos 
Kursus Dykai. (Dramatic Art) 
lošėjų mokyklą. Bus mokina
ma mimikos lošimo gilaus kvė
pavimo, gramerofkos ir balso 
nušaukimo. Nevien kad bus 
mokinama tikrojo scenos me
no, bet čia pat turint Teatrą, 
bus leidžiama praktikuotis 
Ipšti. Tuomet bus galima daug 
geriau išmokti priprasti prie 
publikos ir greitai palikti ar
tistais. Mokytojaus gerai vi
siems žinoma ponia Dundulie
nė. Komplimentuoti M. Dun
dulienę nematau reikalo, nes 
ponia M. Dundulienė jau nuo 
daug metų yra žinoma netik 
Chicagos visuomenei, bet ir 
apielinkėję kaipo sumani ir 
gabi scenos vedėja. K u r s i už
siregistravimas prasidės nuo 
apie linkėję kaipo sumani ir 
čio). Norintieji užsiregistruo
ti, kreipkitės: 3548 S. Halsted 
St. ant antrų lubų 

Klauskite Misevičiutės. 
(Ap^r.) I 

Telefonas Boulevard 91M 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8SS1 8. Halsted Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 

AKIŲ 
Expertas 

t VAIKAS AKIS IŠ
TAISO iė vieno atsi
lankymo. Be chlorofor
mo. Daugiau 800 išgy
dymų užrašuose. 

Ateik ir pasivesk glo 
bai diplomuoto ir registruoto Phyai-
cian's Surgeoo, kuris atliko epecijall 
išstudijavimą galvoa Ypatingai 
AKIU. AVąU, NOSIES IR GERKLES 

Pasiklausimas Dovanai. -
Silpnas AKY8 Kurčios AI>YS 
skaudama* AKYS 
1'arauduKiotf AKYS 
2vuiro* AKYs 

Tekančios A l SYS 
I iancMM A I W S 

I /Mkiinšu A l SYS 
Skaudama NOSIS Skaudama GBKKIJR 
Tekanti NOSIS Silpna < K it KI K 
Kreiva NOSIS Kuturuota (KKKI.K 
l isiklmšus NOSIS Išsiplėtus ( K H k l K 

FRANKI.IN O. CAKTBK, M. D. 
23 metai ant Stote Str. 

126 So. Stote Str. Chicago, 111. 
Valandos: 9 iki 6, Nedėliomis 10 iki 12. 

| 

Dr.P. P.ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Miehigan, Avenue 
a-s laa iL IU. 

TAlANDOSj t Md t yakare. 

" DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Keitė 32-ro St., d i icago . III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų lirų. 
OFISO VALANDOS: NUb 19 ryto 
iki S po pietų, nuo f Iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefoną* Tardą (87 

— » 

Telepnone: Tardą 8498 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Torio patyrimą 
moterių ligoje; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laika Ilgo*. 

SJ56 So. Halsted St., Ghicago, m. 

K 1 B 

DIDZIAUSU Į lETUVlSKA K R A'J TU V E RH1CA60JE 

; P H A « L OUBBN KONCBRTINA 

NfcMOKESl PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių (Jbicagoje 
Parduodame ui žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, Medus, -žliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7309 
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