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.'Bolševikai 
Skaitlinga Rusų Armija Su

traukiama prieš Lenkus 
Lenkai Spėja, Bolševikai Pulsis 

prieš Lvovą 

Maskva Atsiima Vieną Taikos Sąlygą 

Vilnių*. 
BOLŠEVIKAI NUSILEI

DŽIA SU SĄLYGOMIS LEIST 
KAMS. 

RUSAI SUTRAUKIAMI Iš 
ILGAI BEREZINOS. 

Lenkai visaip apie tai spėlioja 

Varšava, Rugp. 26. — Anot 
gautų informacijų, skaitlinga 
bolševikų karuomenė koncent
ruojama išilgai upės Berezi-
nos, is kur bolševikai senai 
buvo pradėję puolimą prieš 
Varšava. 

Tad vietos militariniai tė-

jasi su Lenkais ir atsisako pa
siduoti. 

Stipri Lenkų koliumna nuo 
Lomžos maršuoja ant Osowie-
co tvirtovės, nepertoliausia 
nuo flardino. 

Ilgai muštasi Lomioje. 

Lenkai Lomža atsiėmė tik 
po .keturiolikos valandų k r n 4 r e n g ė s i 0 a u apleisti Angliją. 
vinos kovos miesto apylinkė
se ir pačiose gatvėse. Ten 
Lenkams teko paimti 2,000 

mytojai spekuliuoja, kad, ma- bolševikų ir keliolika armotų. 
tyt, bolševikai pakils puoli- Sulig Lenkų štabo praneši 
man prieš Lenkų fronto cent-
rąv 

Pranešama, jog skaitlingos 
Kusų atsargos sutraukiamos 
ir pietiniam frontan. Be to 
daug Rusų atsargos sugabena
ma ir šiaurinian Lenkų fron
tan, į Paprūsę, kur bolševi
kai nugalėti ir kur Lenkams 
vadovauja gen. Haller. 

Turbūt, atakuos Lvovą. 

rao, Lenkams sekasi ir Lvovo 
fronte. 

Iš Varšavos Paryžiun i&ke-
[liavo-Proneum? gen. "VVeygaud, 

kurs krizio metu čia davė pa
sekmingų nurodymų Lenkų 
vadams. Iškilmingai jis paly
dėtas iš Varšavos. Geležinke
lio stotin jį nulydėjo Lenkų 
moterų batalijonas. 

Ir apie tai praneša Anglijos 
vyriausybei. 

— 

LIETUVIAI UŽĖMĖ VISUS 
VIEŠUOSIUS TROBESIUS. 

Londonas, Rugp. 27. — Ru 
sijos sovietų valdžia vakar at
sakė į Anglijos karo sekreto
riaus Balfour notą, palytinčią 
taikos sąlygas Lenkams. 

Sovietų valdžia sutiko atsi
imti savo reikalavimą, kuriuo-
mi buvo norima, kad Lenki
joje butų suorganizuota vienų 
darbininkų milicija iš 200,000 
vyrų. 

Atsakyta per Kamenevą. 

Sovietų valdžia Anglijos 
vyriausybei atsakymą prisiun
tė per savo atstovą Kamene
vą Londone, kurs kaip šiandie Į 

T 
APIE TAI GAVO ŽINIŲ 
PRANCtJZU UŽSIENIU 

REIKALU OFISAS. 

Militarinė valdžia laikosi 
nuomonės, kad nors bolševi
kai nugalėti šiauriuose, tai jie 
vienok mėgins laimės ieškoti 
pietuose ir atnaujins puolimą 
prieš Lvovą. 

Kas palyti galimos naujos 
bolševiktį ofensyvos šiauriuo
se (ant Paprūsės), tai gen. 
Haller pareiškia, jog bolševi
kai tame šone tiek nugalėti, 
kad jie neįstengs pasitvarky
ti per kelias savaites arba 
per kelis mėnesius'. 

Tas pat Haller sako, jog bol- j 
ševikų nauja ofensyva gali
ma. Frontan sutraukiama dau 
gybė Rusų darbininkų. Bol
ševikų armijos dirbtuvėse dir
bama dienomis ir naktimis 
Vokiečių ekspertų priežiūro
je. 

Bolševikai gal sustos. 

Haller, be kitko, išreiškia 
nuomonę, kad jei Lenkai ir 
toliaus briausis paskui atsi
metančius bolševikus, tuomet, 
galimas daiktas, bolševikai 
Gardino apylinkėse susigru
puos ir statys krutinę prieši-* 
ninkams. 

Kaikurios bolševikų lieka
nos atkirstos rytinės Prūsijos 
parubežyj Lenkams . užėmus 
Kolno po žiaurios dešimties 
valandų kovos prasimušė per 
Lenkų liniją ir susijungė suJ 
atsimetančia dalimi armijos. 

Keletas stiprių bolševikų 
Jmrių dar užsiliko linijoje tar
pe Novogeorgevsko'ir Mlawa, 
taippat kitur. Tų burių padė
jimas apverktinas. Visgj kau-

LENKAI DAR NEPADĖKO 
JO SEKRETORIUI COLBY. 

Bet veikiai tą padarysią. 

PARYŽIUS, Rugp. 27. — 
Prancūzų uirubežinių reikalų 
ofisas gavo žinių, kad bolševi 
kai apleido Vilnių, Lietuvos 
sostinę. 

Praeitą antradienį Lietuvių 
karuomenė Vilniuje užėmė ge
ležinkelio stot| i r kitus mies
te viešuosius trobesius. 

GORKO MAJORAS BLOGAM 
PADĖJIME. 

Varšava^ Rugp. 27.—Lenkai 
dar nepadėkojo Suv. Valstijų 

[valstybės sekretoriui Colby už 
jo gražią notą Italijai Lenki
jos nepriklausomybės klausi
me. 

Kai kas čia Lenkų vyriau
sybei primeta apsileidimą. Bet 
Lenkijos užrubežinių reikalų 
ministeris princas Sapieha 
pranešė, jog jis tomis dieno
mis sekretoriui Colby padėko
siąs per Lenkijos atstovą 
Washingtone. 

Sapieha sakė, jog ta nota, be 
abejonės, daug kuo prisidėjusi 
prie nugalėjimo bolševikų. Ta 
nota ir kitas tautas pakeisian
ti prieš bolševikizmą. 

Sapieha manąs būti] labai 
geras daiktas tos notos turinį 
paskubti pačioje Rusijoje. 

t Bet kadangi ten negyvuojanti 
spaudos laisvė, Lenkai kito
kiais keliais paskleisią tarp 
Rusų tą notą. 

Maskva savo atsakyme pa
reiškia, jog sutinka atsiimti 
ne tik tą sąlygą, bet dar pri
sitaikinti ir prie kitų išmin
tingų nurodymų, bi tik kuo-
veikiaus sulaukti visam pa
saulyj pageidaujamos taikos. 

Bolševikų- atstovas Kame-
nev pasakė, kad Maskvos at
sakymas pagaliaus turi pa
tenkinti kaip Anglijos, taip 
Italijos vyriausybi. 

Nereikalauja maisymosi. 

Šalę to atsakymo iš Mask
vos bevieliu telegrafu pra
nešta, jog nežiūrintį įvairių 
nepaprastų karo laukuose pa
kilusių aplinkybių ir atsiėmi
mo vienos taikos sąlygos, bol
ševikų valdžia pageidauja ne
pertraukti taikos tarybų 8\*\ 
Lenkais.N 

• Tečiaus tos tarybos turi 
but vedamos niekam i§ paša-
lies nesimaišant.' Nes taikos 
tarybos paliečia išimtinai Ru
siją ir Lenkiją. z 

Kadangi Lloyd George, An
glijos ministeris pirmininkas 
Lenkų milicijos sąlygai buvo 
priešingas, Maskva tuomi pa
tenkina pirmininką ministerį, 
nenorėdama turėti nesusipra
timų su Anglija. 

Užvakar Londono laikraštis 
Times paskelbė depešą iš Kau
no, kurioje buvo pareikšta, 
fog Lietuvių karuomenė užėmė 
Vilnių antradienį. 

Toliaus depešoje buvo pa
sakyta, jog Lietuvos vyriau
sybė apie tą įvykusį faktą pra
nešusi Maskvos valdžiai, šitai 
paaiškisusi. jog užėmimas 
miesto pasirodė būtinas rei
kalas su tikslu apsidraus., kad 
jis išnaujo nepatektų Len 
kams. 

AR TIK NEBUS PERTRAU
KTA KONFERENCIJA 

Aplankė jį Vyskupas Cohalan. 

Londonas, Rugp. 27. — Cor-
ko majoras McSweeney, kurs 
badauja Brįxtonb kalėjime, 
yra yisai blogam padėjime. 
Vos-ne-vos jis pakalba. Tuo 
tarpu Anglijos vyriausybė nie
ko iš to nedaro. 

Mirštantį majorą kalėjime 
aplankė Corko Vyskupas Co
halan. 

Šalimais kalėjimo susirinku
sios žmonių minios meldžiasi 
už nelaimingąjį kankinį. 

Daugelis išreiškia nuomonę, 
jog majorui mirus Anglijos 
vyriausybė neįstengs patvar
kyti Airijos. 

• 

BEEFASTE RIAUŠES. 

Dmowski iš Minsko pakvies 
tas Brest Litovskan. 

Belfast, Airija, Rugp. 27. — 
Čia seka riaušės paskui riau
šes. Ir vis pasibaigia kraujo 
praliejimais. Vakar kai-ku-
riose miesto dalyse buvo gir
dimi šaudymai ir pakelti gais
rai. Visa eilė sužeistų žmonių 
paimta į ligonines. Buvo iri 
plėšimų. v 

BERLYNAS NUSTEBIN
TAS TALKININKU PO

LITIKA. 
PIRMIAU ANGLIJA SU I-

TALIJA FAVORIZAVO 
~ ~ ~ BOLŠEVIKAMS^ 

s 

Šiandie abi šąli imasi aštres
nio* politikos. 

Berlynas, Rugp. 27. — Kaip 
Berlynas, taip ir visa Vokieti
ja didžiai nustebinta žymio
mis atmainomis, įvykusiomis 
tarptautinėj talkininkų politi
koj. Reiškia, talkininkai iš
naujo kaip vienas susijungė 
gelbėti Lenkiją ir, prireikus, 
pagelti karą prieš sovietinę 
Rusiją. 

DIDELI LATVIU UŽSAKY
MAI AMERIKOJE. 

Copenhagen, Rugp. 27.—Spe-
cijalėje depešfcje iš Christia-
nia sakoma, jog Latvijos' vy
riausybė vienoje amerikoniš
koje kompanijoje užsakiusi 
padirbdinti 850 geležinkeliams 
lokomotivų, 7,500 vagonų ir 
600,000 svarų bėgių.. 

Tai -visa Latvijai atsieis 25 
milijonai dolerių. Pinigus 
kompanijai išmokės per dvi
dešimts metų pradėjus 1926 
metais. 

IŠ MEKSIKOS. 
PALIUOSUOTI PAGROBTI 

AMERIKONAI. 

V 

me 

Varšava, Rugp. 27. — Čia 
nuomoniaujama, kad ar tik 
nebus kartajs pertraukta Min 
ske taikos konferencija. 

Lenkų vyriausybė savo dele
gacijos pirmininką Dmowskį 
iš -Minsko "pakvietė ~Brest-Li-
tovskan. Su juo ten norima 
asmeniškai pasitarti, nes susi
siekimas su Minsku nuolat bu- Į 
vo trukdomas. . 

Tuo pasiremiant čia ir spe
kuliuojama apie pabaigą kon
ferencijos. 

STIJOS TURĖS 35 
* DREADNAUTUS 

Tiek bus praėjus trim 
tams. 

c 
Washington, Rugp. 27.—Suv. 

Valstijos smarkiai ginkluojasi 
ant vandene Sulig karo laivy
no programos, Suv. Valstijos 
1923 metais turės net 35 drea-
dnautus, t. y. milžiniškuosius 
karo laivus, "1,500,000 tonų in-
tilpimo. , 

WRANGEL PAĖMCS NOVO 
ROSIISKĄ. 
* 

— 

BOLŠEVIKAI NIEKO NE 
DARO IŠ PRALAIMĖJIMU. 

Sako, už 10 ies dienų jie busią 
stipresni. 

ITALIJOS SOCIJALISTAI 
UŽ BOLŠEVIKUS. . 

Rymas, Rugp. 27. — Itali
jos socijalistų partija paskel
bė manifestą. Reikalauja įta
k o s vyriausybės pripažinti 
Rusijos bolševikų valdžią. Tuo 
tikslu Rugp. 29 čia rengiamos 
demonstracijos, atkreiptos 
prieš talkininkus už neprie
lankumą bolševikams. 

Londonas, Rugp. 27. — Cen
tral News korespondentas iš 
Varšavos pranešė, jog jam 
karo fronte tekę pasimatyti 
su Rusų armijų vyriausiuoju 
vadu Tuchachevskiu. Tasai 
pasakęs: 

" Tiesa, mes atmušti atgal. 
Bet mes savo spėkoms neduo
sime pairti ir už dešimties 
dienu Dusime stiprestii negu 
pirmiau.,, 

- Toliaus Rusų vadas pažy
mėjo, kad bolševikų atsargos 
ir priemonės neišsemiamos. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

S. VALSTIJŲ MOTERYS 
(GIJO BALSAVIMO 

TEISES. 
— v 

• i ir—1> i ^ i n — 

TUO TIKSLU SEKRETO
RIUS COLBY PASKELBĖ 

PROKLAMACIJĄ. 

Čia visaip nuomoniaujama 
apie tą atmainą. Ieškomos 
priežastys. Surandamos jos 
net pačiam Konstantinopolyj 
ir artimuose Rytuose. 

Vokiečių diplomatai tvirti
na, kad talkininkus prieš bol
ševikinę Rusiją sujungė pačrų 
bolševikų nerimavimai ir rei
kalavimai. ^ 

Kiek sužinota, bolševikinė 
Rusija buvo pareikalavusi pa 
vesti jai valdyti Dardanelius. 
Be to, bolševikai didelius 
suokalbiavimu* šiandie atlie
ka artimuose Rytuose. 

Del tų i j kitų priežasčių; 
šiandie aštriai ir pasistatyta 
prieš bolševikus. 

Neteko pasitikėjimo. 

Čia spėjama, jog bolševikų 
atstovai Kamenev ir Krassįn 
Londone iš Maskvos gavę ins
trukcijų Anglijai prisiminti 
Turkijos ir Dardanelių klausi
mą. Ir kuomet tas atlikta, 
Anglija nusprendė nusisukti 
-nuo bendravimosi su bolševi
kais. | 

Kitas daiktas taippat svar
bus. Kuomet bolševikų atsto
vai tarėsi su Anglijos atsto, 
vais, tuo metu Maskvos val
džios agentai Berlyne turėjo 
viešuosius susirinkimus, at
kreiptus prieš tą pačią Ang
liją. 

Pagaliaus Anglija kituomet 
buvo reikalavusi bolševikų 
pertraukti ofensyvą prieš Len
kus. Bet bolševikai nepaklau
sė. Ne tik jų armijos brmvėsi 

. . . ant Varšavos, bet dar užim-
feiateisės devynioliktasis "a- t o s e įeukų teritorijose buvo 

mendmentas'' 36 valstijų r a - ^ ^ į ^ e t a L T o k i a i g g0_ 

Parubežiyj norima įvesti pro-
hibici(ją. 

EŽERU GAR STREIKAS 
• LAIVIŲ VIRĖJU 

Sevastopolis, Rugp. 26. — 
Čia oficijaliai paskelbta, jog 
gen. Wrangelio karuomenė nuo 
bolševikų paėmusi Novorosiis 
ką, iš kur eina geležinkelis į: kalauja 30 mioš. daugiau už-
Jekaterinodarą. | mokesties. 

Buffalo, N. Y., Rugp. 27.— 
Ežerais plaukiojančiuose gar
laiviuose sustreikavo unistai 
virėjai. Tas streikas paliečia 
apie .400 garlaivių. Ir jis gali 
pakenkti plaukiojimui. 

Be virėjų, sakoma, nerimau
ja dar ir styrininkaį^ Kaip vi
rėjai, taip ir styrininkai rei-

Mexieo City, Rugp. 27. — 
Čia pranešta, jog sukilėlių 
Meksikonų • vadas Pedro Za-
mora paliuosavęs be nieko vi
sus nesenai pagrobtus Ameri
konus. 

Taippat paskelbta, kad ir 
patsai Žamora jau pasidavęs 
Meksikos valdžiai. 

Vietos laikraštis Excelsior 
rašo, jog vidujinių reikalų 
pasėkretorius Lugo Meksikos 
kongresui paduosiąs bilių. 
Tuo biliumi norima įvesti 
svaigalų prohibieiją' visais 
Suv. Valstijų parubežiais 62-
y2 mylių juostoje. Vadinasi 
norima toje juostoje panaikin
ti saliunus, visokius lošimus 
ir kitus nedorybių urvus, kad 
tolesniai nepiktinti Ameriko
nų. 

Jei kongresas priims bilių, 
tuomet Meksikos valdžia tU 
kiši atlikti didelį daiktą. 

\ 

Devynioliktas "amendmen-
tas" inrauktas šalies konstitu 

cijon. 

Washington, Rugp. 27. — 
Ilgus metus Suv. Valstijų mo
terų kova už lygias teises po
litikoje vakar pasibaigė mo
terų laimėjimu, kuomet vals
tybės sekretorius Colby .padė
jo savo parašą po proklamaci
ja. 

§u ta proklamacija vyriau
sybė pranešė, jog moterų ly-

tifikuotas ir prisegamas prie 
šalies konstitucijos kaipo pa
matinis respublikos • įstaty
mas, lygus kitiems konstitu
cijos skyriams ir posmams. 

36-toji valstija, katra rati
fikavo tą konstitucijinį priedą, 
buvo Tennessee valstija. Mo
terų lygiateisės priešininkai 
čia dėjo pastangas su teismų 
pagelba neleisti valstybės se
kretoriui* skelbti proklamaci
jos del kokių tai įvykusių ne
susipratimų Tennessee valsti
jos įstatymdavystės bute. 

Bet visos jų pastangos bu-
("vo atreirttos ir gukoneveiktos. 
Moterys laimėjo. 

Kiek šaliai bus iš to nau-
dos, parodys artimiausioji a-
teitis. i 

DAVIS NEPASITRAUKS 
IŠ UŽIMAMOS VIETOS. 

v 

New York, Rugp. 27. — At-
ostogosna į Suv. Valstijas iš 
Anglijos parkeliavo S. V. am
basadorius Davis. Buvo spėja
ma, kad jis pasitraukęs iš už
imamos vietos. Bet užginti tie 
spėliojimai. 

KATOWICUOSE PRAVES 
-TA TVARKA. 

[vietais grūmota ir Varšavai. 

Bet kaipgi su Italais. 
i 

Vokiečiai užvislabjausią nu
stebinti Italijos vyriausybės 
pasielgimų, kuri staiga atmai
nė savo poziciją bolševikų žvil
gsniu. 

Nes Italijos ministeris pir-
m minkąs bendrai su Anglijos 
ministeriu pirmininku nus
prendė pakelti kovą prieS 
Rusijos bolševikus. Tuo tar
pu ligi šio laiko Italijat iš vi-
visų kitų Europos šalių buvo 
prielankiausia sovietinei Rusi
jai. 

Nązional Zeitung sąprotau-J 
ja, kad, turbūt, italų komunis
tai persmarkiai užmynė ant 

(kojos vyriausybei. 

Berlynas, Rugp. 27. — Ka£ 
towicuose, augštojoj Silezijoj, 
kur Lenkai perdaug emė spar-
dyties prieš Vokiečius, paga
liaus pravesta tvarka. 

RUGUJUČIO 27. 1930. 

Chicago ir apylinkės. — Gra
žus oras šiandie ir rytoj; maža at
maina temperatūroje. 

Vakar temperatūra augščiausia 
buvo 74 L, žemiausia — 65 1. 

Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:32. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Rugpjū
čio 26 buvo tokia sulig Mer-
chante Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.59 
Lietuvos 100 auksinų 2.12 
Lenkijos 100 markių .48 
Vokietijos 100 markių 2.12 
Praneuzijos už 1.00 14 fr, 16 
Italijos ui 1.00 - 21.1. 35 
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DRAUGAS Penktadienis, Bugp. 27 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

i "DRAUGAS" 
m n * kasdieną 1- kyrus nedėldlenlua. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OmCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų . . v . . . . . . . . . . . . 4.00 

SXW. TALST. 
Metams • • f8-00 
Pusei Metą *•• 8 0 0 

— 
Prenumerata mokasl Iškalno. Lal-

Vas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

» • i 

"Draugas" Publishing Co. 
; 2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

-Ą***< >««^feL ~>-r>£-

Lenkai Nenori 
Taikos. 

Sulig parėjusių žinių, Len-
• kai atsisakė priimti bolševikų 

paduotas taikos sąlygas Min
sko konferencijoje. Jie atsisa
kė apie jas ir diskusuoti. Nes, 
anot Lenkų, vienos sąlygos 
paliečia Lenkijos istorinius ru-
bežius, kitos vidujinius reika
lus. Tuo tarpu bolševikai ne
turį teisių maišyties į vidu
jinius Lenkijos reikalus. 

Kuomet Lenkai atmetė vi
sas bolševikų taikos sąlygas, 
tas reiškia, kad jie jaučiasi 
sustiprėję. Jie jaučiasi tiek 
galingi, kad tokia Kusija jiems 
yra menkniekis. Vadinasi, jie 
nenori taikos. J ie nori karo, 

- daugiau kraujo praliejimo. 
Neatsisako jie pamušti sau 

~1 kaiminingų valstybių. 
-

Kad Lenkai nenorės taikos, 
- tas buvo žinoma tuojaus po to, 

kuomet bolševikai buvo pri-< 
* versti be nieko atsisukti nuo 
~_ Varšavos. Kuomet Varšava 

buvo atsidūrusi pavojun, bran
d u s Lenkams buvo Anglijos 

t ! vyriausybės nurodymas, ko
kių rubežių jie turi laikyties. 

Šiandie Lenkai kitaip gieda. 
Sako, jog tie Anglijos užru-
bėžinių reikalų ministerio 
Curzono nurodvti laikini ru-
bėžiai Lenkijai netinkami. Ne-

mų. Apsvaiginti dideliais bol
ševikų nepavykdmais jie iš-
naujo įsibriaus Busijon, Uk
rainon, Baltgudijon ir Lietu
von. Išnaujo pradės plėsti sa
vo rubežius žmonių ašaromis 
ir baisiomis skriaudomis. 

Je i Lenkai taip darys, turė
tų jie nepamiršti didžiulės 
Busijos jėgų ir gyvosios Lie
tuvių tautos. 

Je i Lenkai įsibriaus ir vėl 
į svetimas šalis svajodami a-
pie galingą Lenkija, jie ne
bus verti nei mažiausios Len 
kijos. Tais savo žygiais jie 
pasirodys neverti nepriklau
somai gyvuoti kaipo atskira 
tauta. I r ar ankščiau ar vėliau 
už tai turės sunkiai atsakytį. 

Kituomet mes šitoj vietoj 
nurodinėjome, jog Lenkai tu
rės apraudoti savo žygius, 
kuomet jie laikė užgrobę Lie
tuvos teritorijas su Vilniumi 
ir kuomet puolėsi pavergti 
Ukrainą. 

Mūsų spėjimai buvo teisin
gi. Lenkai apverkė tuos savo 
darbus. Už tai liko nuteriota 
šalis. Geriems žmonėms užtek
tų tos pamokos 

Iš visko teciaus matosi, kad 
Lenkams tų pamokų dar ne
užtenka. J ie tuo dar nepaten
kinti. 

Nenorime Lenkams pragaiš
ties. Bet nenorime nei 4,o, kad 
Lenkai mūsų Tėvynei ant 
sprando užsiliptų. 

Kas Ta Nuosavybe? v 

Palestina. 

Žydų tautos nuosavybė. 
Tai išeina, kad krikščionių 

bažnyčios, vienuolijos, ir šven
tosios vietos, žymėtos Kristaus 
gyvenime, stovės ant žemės 
priklausančios Žydams. Ka
dangi Žydai niekuomet nepa
rodė Kristui meilės, tai gali
ma vieną dieną susilaukti, kad 

~ tinkami todėl, ne/;, sulig tų nu- ž y d a į k y g k r i w . i o n i m s 

Palestina arba* Šventoji Že
mė yra tas kraštas, kur V. Jė
zus gimė, gyveno, mirė ir iš 
numirusių kėlėsi. Tai yra se
noji Žydų tėvynė. Ją dabar 
valdo t Anglija pasirengusi 
perduoti visas įstaigas Žy
dams, kaip tik jie susitvarkys. 

Žydų tautoje yra Sijonistų 
partija. J i . beveik galingiausia. 
J i surengė Palestinos žemės 
valdymo įstatų projektą gana 
panašų į bolševikų sumai »y-

Gyvendami komunistų ataii-
je turime žinoti, kas yra nuo
savybė, nes komunistai sako, 
kad žmogui nereikia turėti 
sau akyrium nuosavybės, 
o kiti peikia komunistus už 
tatai. Visi Bolševikai yra ko
munistai, nors ne visi komu
nistai yra bolševikai. Kas no
ri turėti protingą nuomonę a-
pie bolševikus, tam reikia iš
manyti nuosavybę i r įvairias 
žmonių pažiūras į ją. 

Savininku vadiname žmogų 
tada, kada norime pasakyti, 
juog jam priklauso kokis nors 
daigtas. Kitaip sakant, nuosa
vybė yra tada, kada žmogus 
turi sau kokį nors daigtą, 

Daigtai prilygsta žmonėms 
labai yvairiąi^ Kas pasisamdo 
svetimą žemę, tas gali ją arti, 
akėti, sėti joje javus ir nau
dotis tais javais. Kitaip sa
kant, samdininkas turi teisę 
vartoti žemę ir naudotis ją, 
bet jis neturi nuosavybės ant 
jos. 

Nevienam gali užeiti mintis: 
" Je i žmogus gali daryti su 
žeme ką nori, jei jis gali ją 
arti bei akėti ir visais joje iš-
aug. vaisiais, su darbu ir be 
darbo naud., tai kas-gi belie-
ka ko jis negalit Kokis skir
tumas jo ir savininko? Atsa
kymas aiškus.: samdininkas 
negali žemės parduoti kitam. 
Jis turi teisę tiktai naudotis 
ją ir vartoti, bet neturi tei
sės ją pervesti kitam. Kitaip 
sakant, jis turi teisę ant že
mės naudos, bet neturi teisės 
ant pačios žemės! 

Yra tokių žmogui priklau
sančių daigtų, kuriuose at
skiriama trys teisės: teisė 
gauti daigto vaisius, teisė var
toti daigtą, teisė ant daigto 
substancijos. Substancija yra 
painus lotiniškas žodis. J is 
reiškia beveik tą, ką duMie-
tuvišįd žodžiai: "pa t s baig
t a s . " 

AM. LIETUVIŲ R. KATA-Į k a s i o s vadas kun. A. Balins-{ 
ŪKU LABD. SA-GOS GAR-į**s> 65 MUwaukee ave , Keno- & « * Gerą # Amata. U i -

PenJ 

mus. Sulig to projekto visa 
žemė Palestinoje turi būti I i m k i m pavyzdį, 'rėvas pa-

l 

rodymų, Lenkija išnaujo tu
rėtų but suskaldyta. 

Bolševikai taiko?; sąlygomis 
. tarp kitko nuo Lenkų pareika

lavo sugrąžinti Lietuvai ir 
TZ Bsltgudijai visus galvijus, ar-
~ klius ir kitokius daiktus, ko-
IL k'us Lenkai pagrobė apleizda-

mi tų kraštų okupuotas terito-
~ rijas. 

Į tuos reikalavimus į.enkai 
į- atsakė, jog tie pagrobimai tai 

vidujiniai Lenkijos rtr'kalai. I r 
mwr bolševikai negali to norėti. • r-> 

\ Lenkų supratimu, B.dtgudija 
J2 ir Lietuva yra neatskiriamos 

I enki jos dalys. Kaip J tokios 
ir priguli išimtinai viduji

ni; niams Lenkijos reikalams. 
Lenkai išpradžių mėgino vi-

sai praryti Lietuvą. Bet kuo
met paspringo, sutiko Lietu-

;£ vai duoti "autonomiją." Su
tinka* Lietuvai pavesti Kauno 
guberniją ir po mažą sklypą 
Suvalkų ir Vilniaus guberni
jų. Tautų sąjungos vardu nori 
paimti Lietuvą savo globon ir 
laikyti pavergime taip, kaip 

t „ Europos viešpatijos turi pa
vergusios Aprikos tautas. 

Anglijos paskelbta Lenkijos 
-į* rubežių linija yra etnograimė 
«** linija. Lenkai perspėti nepe

reiti tos linijos einant paskui 
pasitraukiančius bolševikus. 

Bet iš visako matosi, kad 
•Lenkai nepaklausys perspėji-

neštis savo triobas šalin nuo 
Žydams priklausančios vietos. 

Kitaip neapseis: tos krikš
čionių garbinamosios ir šian
dien jų nuosavybėje esančios 
vietos turės būti taip, kaip 
dabar yrą kiekvienoje viešpa
tijoje svetimų šalių atstovų 
triobos, būtent eksteriturija-

• 

lės. Kitaip sakant ne Žydai 
turės valdžia ant tų .vietų, bet 
kas nors kitas. 

Kas-gi bus tas ki tas! Yra 
sakančių, kad tai turi būti po-
pežius. Kadangi jis neturi 
karuomenės, tai Žydai, gal, 
nelabai priešintųsi tam. Už
simanę jie panaikintų eksteri-
torijališkumą ir popežius ne 
ką padarytų. 

Geriat yra apsiginti sustip
rinant savo užimtąsias vietas. 
Dėlto Jeruzolimos katalikiš
kasis patrijarka Barlassina 
kviečia visus katalikus padėti 
Palestinos krikščionims sustip
rinti mokyklas ir spaudą Pa
lestinoje, įkurti konferencijų, 
susirinkimų ir kitokio visuo
meniško veikimo centrus. Į tą 
darbą labj ausiai kviečiami na
riai organizacijos vadinamos 
Šventojo Kapo Kareiviais. 
Ta organizacija turi savo ša
kų visame pasaulije. Bu šiol 
ji buvo taip sau garbinga 
draugija. Dabar ji įgija stam
bių aiškių uždaviniu. Rymo 

vesdamas sūnui ukę užsirašė 
sau iki gyvos galvos vieną 
kambarį namuose. Po užrašų 
sunūs mirė, palikdamas mažą 
vaikutį, našlę ir tėvą. Našlė 
užsiėmė užkurį, kuris ėmė val
dyti visą nabašninko palikt
iną. Palikimo savininkas nėra 
senasis tėvas, nes jis buvo 
atidavęs sūnui. Tam mirus jis 
neatgavo nuosavybės, nes li

ko sūnaus vaikutis, kuriam 
teko nabašninko nuosavybė. 
Tat reiškia, kad vaikutis yra 
visos ūkės savininkas. Bet ji
sai negali tos ūkės valdyti, 
nes jis yra permažas ir per-
silpnas. Teisę tą ukę vaidyti 

• -. . * 
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šaka jau pasiuntė į Jeruzoli-
mą 10,000 lyrų patrijarko mi
nėtiems tikslams. Beikia tikė
tis, kad ir Amerikoje ta or
ganizacija parodys savo veik
lumo. Nors mes Lietuviai tu
rime ir savo vargų perdaug, 
bet kas įsin ar galėsim nežiu 
rėti visiems krikščionims ben
drų reikalų. Gal ir mums pri-
seis prisidėti prie Šventojo 
Kapo Kareivių. 

Jeruzolimos Patrijarkos su
manymą pagyrė Šv. Tėvas 
Benediktas XV. Jo sekretorius 
kardinolas Gasparri t% pra
nešė patrijarkui raštu išsiųs
tu iš Rymo 3 Liepos šių metų. 

Jeigu įvyktų tikroji tautų 
sąjunga kaįrį/ buvom svajoję, 
klausydami keturiolikos Wil-
sono punktų, tai to ypatingo 
krikščionijos reikale aprūpini
mo Palestinoj© nereikėtų, nes 
sąjungos konstitucija gintų vi
sų teises. Bet, deja, keturioli
kos punktų Šiandien niekaip 
negalime priskaįtyti. 

turi to kūdikio patėvis užku
rys. Bet valdydamas tą ujkę 
jis negali naudotis minėtuoju 
seneliui užrašytu kambarju, 
nes tas naudojimasis buvo ir 
tebėra paskirtas tebegyvenan
čiam seneliui karšininkui ar 
ba antžpyžininkui. 

Iš to pavyzdžio matome, kad 
kūdikis turi nuosavybę, arba 
teisę ant kambario substanci
jos. Patėvis turi teisę tą kam
barį valdyti. Tėvukas-gi se
nelis turi teisę anuo kamba
rių naudotis.Šitame pavyzdije 
valdymas ir pasinaud. mažu 
kuo skiriasi, bet kitais, atve
jais skirtumų buvo daugiau. 
Bernas, šeimininko arkliais 
vėžinantis praeivį į miestą, tu
ri teisę valdyti arklius i r ye-
žimą, bet naudą iš to valdy
mo atsiima šeimininkas. Jam 
tenka praeivio duotasis užmo-
Kestis. 

Tie visi pavyzdžiai* parodo, 
juog kas kita yra turėti nuo
savybę, kas kita galėti val
dyti, kas kita naudotis jąja. 

Pirmu žvilgsniu gal rody
tis, kad mažiausia naudos iš 
daigto turi tas, kuris turi nuo
savybę ant jo. ' Maža nauda 
kūdikiui, kad jis yra visos u-
kės savininkas, jei jis negali 
jos nei valdyti nei naudotis. 
Tečiaus įžiūrėjus gilyn pasi
rodo, kad nuosavybė nėra tuš
čias vardas, 
• Ateina laikas seneliui mir

ti. Naudojimasis ^ambariu 
pasibaigia. J o valdymas per
eina tam, kas visą ukę valdo. 
Jei kūdikis tebėra dar mažas, 
tai kambario valdymas tenka 
patėviui — užkuriui. Bet lai
kas nesustoja. Jam bebėgant 
vaikas tampa pilnamečiu vy
rui Tada pasiliauja užkurio 
teisė valdyti ukę. Valdymas 
grįžta prie to, kas turi nuo
savybę. Ta ig i aišku, kad nuo
savybė yra valdymo ir naudo
jimosi šaltinis. « 

Valdymas ir naudojimasis 
galima atidalinti nuo nuosa
vybės. Dažniausiai tą atidali-
nimą daro paties savininko 
valia. Savininkas gali kitam 
žmogui" pervesti nuosavybę ar
ba visai, arba dalimis. Paves
toji kitam dalis gali būti it 
didesnė ir mažesnė už likusią. 

Nuosavybę perleidžia kitam 
dažniausiai savininko, valia, 
bet gali būti perleidimo ir be 
jo valios. Jei žmogus neat
lieka savo mokesčių visuome
nei, tai vyriausybė atima jam 
priklausantį daigtą ir perve
da kitam už pinigus. Kartais 
tas pasirodo del skolos kitam 
žmogui, kartais del teismo iš
tarmės, suskirstančios mirusio 
tėvo palikimą gyviems vai
kams. 

Tai-gi žmogaus. nuosavybė 
yra ,pd vyriausybės valdžia. 
Ne vien savininkas vakio sa
vo daigtus, bet valdo juos įr 
viešpatija arba visuomenė. 

Vyriausybės teisę valdyti 
žmonių nuosavybę išreiškia 
tie civilizuotų žalių įstatai, 
kurie valdo gyventojų santi-
kius vienų su kitais. Civilis 
Prancūzijos kodeksas tą pažy
mi 544 posme, Vokietijos — 
903,' Anglijoje gerbiamasis 
Blockstone Comm. I, 138. 

Vyriausybės įsakymas į žmo
nių nuosavybės dalykus yra 
tiek naudingas, kad prašalina 
peštynių reikalą ir sumažina 
jų skaičių. Jei valdžia .nesi
kištų į nuosavybės dalykus, 
tai prie kiekvieno naudinges
nio ir brangesnio daigto bu
tų nuolatai' žmonių norinčių 
tą daigtą pagriebti arba iš 
pagriebusio išvežti. Tadel prie 
brangesniųjų dftigtų žmonės 

BES NARIAI. 

> (Pabaiga). 

B. Vaičiulienė, 110.00 
P. Pelekaitė, 10.00 
A. Marozaitė, 51.17 
O. Kudulienė, 80.00 
J . Krotkus, 101..00 
J . Saunoris, . <.. w . 80.00 
J . Kudulienė, (pasižadėjo). 
Dr-ja &v. Širdies (trūksta 

aiškumo), 21.72 
Dr-ja pati* Lab. Są-gos 

7-ji kuopa, ĮOJOO 
8-ta kuopa, Nekalto Prasid. 

Bv. Marijos Panos parapijoj. 
Dvasios vadas kun. A. Briš-
ko, 4400 W. 44 ir Fąirfiel'd 
Ave. 
N. N. 100.00 

Bernardas Nenartonis, 100.00 
Jedvyga Staponkaitė, 100.00 
Eugenija VolMutė, . . 100.0( 
A. Volkiutė, 100.00 
J . Žilaitė, 50.00 
Dr-ja Nek. Pras. Šv. M. 

Panos Mot 100.00 
Dr-ja Gvard. 1-os Div. 6v. 

Kazim. Karalaičio, . . 100.00 
Dr-ja pati Lab. Są-gos 

8-oji kuopa, 100.00 
Dr-ja Moterų Są-gos 20-oji 

kuopa 25.00 
9-ta kuopa, Melrose Park, 

111., prie Italų 6v. Marijos 
Škapliernos parapijos. 
J . Garbauskas, 60.00 
B. Naudužienė, 50.00 
P. Šakunas, . . y 100.00 
A. Mažeikaitė, . 100.00 

10-ta kuopa, 6v. Petro ir 
Povilo parapijoj. Dvasios va
das kun. J . Paškauskas, 12259 
Emerald Ave., West Pullman, 
111. • ' 
Kun. J . Paškauskas . . 1C0.00 

11-ta kuopa Šv. Baltramie
jaus parapijoj. Dvasios vadas 
kun. Jonas Klioris 1232 So. 

• 

Lincoln str. 
B. Austiniutė, 100.00 
M. Skyrius, 75.00 
S. Austinas, 25.0C 

12 ta kuopa, Šv. Kazimiero 
parapijoj. Dvasios vadas 
kun. Dau?is (MilwauW, Wis. 
597 Fifjb a\c.) Eacino, Wis. 
P-lė Zbmin skaitė, . . . . 50.00 

13-ta kuopa, Šv. Juozapo 
parapijoj. L vašios vada 3 kun. 
A. Petriiįt.s, 8801 S<,ginaw 
Afe. So. Chicago, 111. 
Apie sa *» ' iarbės Narius dar 

nepranešė. 
14-ta kuopa, Šv. Onos parap. 

Dvasios vadas' kum S. Bys-
trajus, East 4th Str., Spring 
Valley UI. 

Apie savo Garbės Narius 
dar nepranešė. 

15-ta kuopa, Šv. Petro ir Po
vilo parap. Dvasios vadas 
kun. L. Brigmanas, Westville, 
111. 

Kuopa nepraneša apie save. 
16-ta kuopa, Nekalto Prasid. 

Šv. Marijos Panos parap. 
Dvasios vadas kun. Dr. A. 
Maliauskis, 929 Erie S t., She-
boygan, Wis. 
Pati Lab. Są-gos 16-oji 

sba, Wis. 
P . Savickaitė, pažadėjo. 
K. Gedėjus, pažadėjo.'. • \ 
U. Mildintienė, pažadėjo. 
Dr-ja Birutės Dr-ja pažadėjo. 
Dr-ja Šv. Petro pažadėjo. 
Lrja įpati Lab. Są-gos 17-oji 

kuopa pažadėjo. \, 
Dr-ja Šv. Benedikto 

Dpato, 100.00 
Dr-ja Jjusiv. L. K. K. A. 

22-oji kuopa, 100.00 
Dr-ja, Liet. Vyčių 38-oji • 

kuopa 100.00 
18-ta kuopa, Aurora, UI. 

Pat i Lab. Sę-gos kuopa 100.00 
l6-ta kuopa, Šv. Jurgio pa

rap. Dvasios vadas kun. F . 
Kemėšis, 381 Westminster 
Ave. Detroit, Mich. 
Kun. F . Kemėšis 100.00 
Trijų Garbės Narių mo-

K e s t i s , . . . . . . . . . . . . . ZJ.D.UU. 
Bet narių vardai dar nepra
nešta. 

20-ta kuopa, šv. Pranciškaus 
Asiž. parap. Dvasiom vadas 
kun. J . Ciuberkisr 3901 Fi r 
St., Indiana Harbor, Ind. 

Apie savo Garbės Narius 
dar nepranešė. 

21-ma kuopa, Šv. Antano iš 
Fadvos* parap. Kev.iuee/ 111. 

Apie savo Garbė:* Narius 
dar nepranešė. 

22-ra kuopa, Šv, Petro irPo-
vilo Apašt. parap. Dvasios 
vadas kun. V. Slavinas. 1534 
So. West St., Bockford, Ui. 

Apie savo Garbes Narius 
dar nepranešė, bet vienas y-
ra pilnai įsimokėjęs. 

Garbės narių statistika. 
Jei gerb. virš paminėtiems 

Garbės Nariams pasirodytų 
kame nors klaida, meldžiu 
man pranešt laišku, o su mie
lu noru bus pataisyta. Bet 
klaidas visųpirma reikia patai
syti vietinės kuopos valdybos 
knygose, o paskui man pra
nešti. 

Šie pataisymai neturi reika 
lo siųsti Centro raštininkui, o 
tik man, o aš susižinosiu su 
Centro raštininku. 

Pinigus visuomet reikia sių
sti vardu Centro ižd. kun. I. 
Albavičius, 717 W. 18-th St., 
Chicago, 111. pas finansų raš
tininką B. Nenartonis, 4412 So. 
Richmond St. Chicago, 111. 

Mano adresas: Jul . Šlioge
ris, 1508 So. 48 Ct. Cicero, 
ui. 

Šias visas pastabas ypatin
gai turi atimti visos kuopos 
(valdybos) ir t i 

Visais kuopų organizavimo, 
prakalbų rengimo, ir agitaci
jos reikalais i r Seimo reika
lais reikia kreiptis vienu iš 
šių dviejų adresų: 

Jul. Šliogeris, 1508 So. 48 
Ct. Cicero, IU. a rba 

S. Jucevičia, 726 Wt. 18-tb 
S t , Chicago, 111. 

Jul. Šliogeris. 

dirbk $35 iki $75 Savaitėj 
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i kąletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki-

nantiesr Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučyetės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER 6CHOOL 
1M N. State Str. 

Rampas . Lake str. ant 41 u luini* 
» • • • • • mmį 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė sa>o of' a po num. 

4729 S. AshLuid Avenue 
Specialistas dBovu, moterų ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo 10 lkl 11 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:S* 
vakare. NedėUomis 10 iki i. 

Telefonas Drezel 2880 

S. D. LACHAWICZ 
IJETUVY8 GRABORIUS 

Patarnauju. laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užgonėdinti. 
2314 W. 28 PI. Chicago. tO. 

TeL Ganai H M . 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETU VIS AD VOILATAI 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4500 6. Ashland Ave. Chicago, 111. 
Phone Yards 105S 

. * 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, nJLLMOH 
Telefonas Yards MSI 

Valandos: — 8 lkl 11 II ryto; 
I po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare 

: : — 
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PRANĖ 
M 

Pribuvę 
apsistosit 
Elton Hot 
ge place 
Connectici 
ter str. Pi 

( nis sesijo 
Juozapo 
49 Congrt 

Orgaui 

1. B. K. 
kare, 29 

2. P . BĮ 
nis vakar 

3. Fede 
vakare, 31 

4. L. D. 
kare, 1 B 

5. Mote 
tadienio \ 

6. TauU 
nio vakar 

Gerbiau 
į Waterbi 
Pla t tai « 
nės. Važ 
Bank išlirj 
bus niatyt 
svetainė. 

DAY 

Mūsų k 
»es tik 

»? 

± i >* 

% .KUO pa, * • . . . 
7 . . 80.00 

J: Šalčius, . ' . . . . 100.00 
17ta kuopa, šv. Petro parap. 

nesiliautų žudę vieni kitus. S 
Pati gamta nedaug brange

nybių tepagamina. Jų didumą 
padaro darbas, išmintis ir iš
tvermė. Vyriausybei prižiū
rint nuosavybių val4yma žmo
nės gali gaminti brangenybes, 
ne s vyriausybė apgink nuo ga
lingesnių užpuolikų. Todėl ir 
silpni, * kovai netikusieji as
menys, gali gaminti gerus 
daigtus, nes yra kam apginti 
jų nuosavybės teisę. Tokiu bū
du greitai, auga civilizacijos 
turtai. ; ' 

Kit$ kartą pasišnekėsim a-
pįe kitus nuosavybės dalyįcu*'. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2814 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL MeKinJey 168 

DR. S. MIKELIS 
LIET UTIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Oflaaa Ir O/venlmo vieta 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Cniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 18 ryte: nuo 
2 iki 4 po piety: nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki S. 
• s u k a m 

-

! 

RED. ATSAKYMAI. 1 

P-IOJI J. A. MICKELIUNUI 
Chicagoje. Mūsų dienraštis 

negali talpinti _ atsišaukimų, 
kuriuose pasakyta: "Ameri
kos kanuolės, šautuvai ir amu
nicija, prie kurių ir Amerikos 
Lietuviai dirba, siunčiama 
Lenkams del tolimesnio vedi
mo karės. Atėję į>rie Lietuvos 
rūbelių Lenkai su Ameriko
niškais guiklais žudys mūsų 
brolius ir vėl nor$s užimti 
ir investi baudžiavą Lietu*-
voj ." Toki sakiniai yra netie
sa.* Jie kursto Lietuvius prieš 
Amerikos valdžią. Prie to dar
bo mes negalim prisidėti. % 

Dr* P. P. ŽALTYS 
Lietuvis DeatisUs 

10*01 So. Michlgan, Avsnne 
• nuimi m. 

IDOft 9 Ud • 

! • • » » « • • ! • • • » » > ! I » » » « » • » • H 
TeL Drover 7S41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIŪTU VIS DElfTISTAg 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLAND AVSMCB 
sartf 47-tos Gatvės 

Tel. Pullman 342 ir 31 SO. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Ave. Roselande 
Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vak. 
* ? — ~ 

1 • v. i'mmmP 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

| 29 South U Salle Street 
• 
8 
\ 

Bnmbaris 324 
TeL Central ISM 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Varde 46*1 

• • • • • • • • • • • i 

9 9 9 9 H 9 9 t 9 l 9 9 9 9 H 
Resid. 1139 Independenoe Blvd. 

Telefonas Van Buren 194 

OR. A. A. ROTH, 
gydytojas tr 

VALAVDASi 10—11 ryto 9—9 po . 
ptetą 7—a vak. sT^HJJnmH l t — u «. 

t 3334 So, Saistei i i . . 

___i_ 
„ 4. ^mmmmKmmm 

šeimynų. 
Lietuvių i 
jų Daytoi 

^atančių. 
kolonija e 
kitų lietu 

* eiofM&i-'Hia 
vairumo, 
ko pasita 
kitas žmo 
i r dar pas 
ir dabar, 1 
atvažiavęs 
pasakė pu 
pažymėti r 
kiai orien 
vių istori, 
šiandienini 
apie ką jj 
porą vedai 
landos pi 
kad rodo* 
kokios pus 

Perėjus 
praeities 
dabartinę 
nant apie 
vos vargu 
našlaičius, 

r skaičius, t-
da kun. C: 
bonas, \ra 
no Lietuvi 
bet pasigj 
našlaičių, 
gali Lietu 
kas gali 
jiems. I r 
surinkta d 
gu buvo 
bų! Vargi 
viršįs" šį 
duosnumą. 
jiems užr 
kančios yj 

Po $5.0 
kis, K. G« 
S. Grince1 

Po $2.(K 
Birbalas, 
lušėnė, A. 
kas. 

Po $1.0 
1. Kazlas, 
lubinskas, 
Kavai iaus 
A. Aržola 
P. Raškei 
P . Andrh 



Penktadienis, Rugp. 27 1920 
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IETUVIA1 AMERIKOJE. 
•Aw-

FEDERACIJOS SEIMAS. 
PRANEŠIMAS GBRB. 

DELEGATAMS. 

Pribuvę į Waterbury, Conn. 
apsistosit viešbučiuose: The 
Elton Hotel prie pat Exchan-
ge plaee Kingsbury ir New 
Coimecticut. Randasi ant Cen-
ter str. Pirmosis yra branges
nis sesijos bus laikomos. Šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
49 Congress ave. 

Organizacijų Vakarai. 

1. R. K. R. Sekmadienio va
kare, 29 Rugpjūčio. 

2. P. Blaivininkų, Pirmadie
nis vakare, 30 Rugpjūčio. 

3. Federacijos, Antradienio 
vakare, 31 Rugpjūčio. 

4. L. D. S. Trečiadienio va
kare, 1 Rugsėjo. 

5. Moterų Sąjungos, Ketvir
tadienio vakare, 2 Rugsėjo. 

6. Tautos Rondo, Penktadie
nio vakare, 3 Rugsėjo. 

Gerbiami delegatai pribuvę 
i AVaterbury imkit karą Town 
Plat tai atveš iki pat svetai
nės. Važiuodami ant karo 
Bank išlipkit ties Congress av. 
bus matyt bažnyčia ir ten pat 
svetainė. 

Rengėjai. 

DAYTON, OHIOT 

Gudelis, P. Bartkus, J . Kava
liauskas, P. Petkus, J . Šeške-
viče, J. Zubris, J. Ramanaus
kas, J. Kabolis, S. Maceikis, 
J . Gečeuskas, Kaz. Som. K. 
Valusis, A. Milašiunaitė, A. 
Kizas, D. Zupkus, P. Rimi-
dis, J. Augustas, V. Varkala, 
1*. Vienys, J . Mikalauskas, J. 
Senkeviče, P. Šliužinas, } \ . 
Zupkus, K. Tulauskas, J. Am-
brozaitis, Jr. Žilinskas, M. 
Bartuiėnė, F. Zubrys, J . Ma
ziliauskas, Z. Gudelis, K. Juk-
nys, S. ČJepulionis, A. Vaitkus, 
S. Mašiųauskas, A. Žitkus, M. 
Drulia. 

Smulkiais: $1.40. 
Iš viso feuaukauta: $86.40. 

M. C. 

CUSTER, MICH. 

Mūsų kolonija labai mažai, 
«es tik apie pusantro šimto 

r šeimynų. Suprantama, tik 
Lietuvių tiek. Išviso gyvento
jų Daytone bus apie 150 tūk

stančių. Kadangi dar mūsų 
kolonija esti gana atokiai nuo 
kitų lietuviškų kolonrjų, tad 
čionai • mažmu judėjimo ir į-
vairumo. Bet laiks nuo 4ai-
ko pasitaiko kad vienas, tai 
kitas žmogus čionai užklysta 
ir dar pasako prakalbą. Taip 
ir dabar, 10 d. Rugpjūčio, buvo 
atvažiavęs kun. Vilimas, kurs 

Nors mažai girdisi laikraš
čiuose apie Michigano ūkinin
kus, bet mes nemiegam. Čia y-
ra 4 draugijos ir tveriasi net 
trys parapijos "vienkart. Da
bar jas aprūpina Vokietys ku
nigas, bet ilgainiu tikimės su
silaukti Lietuvio. 

Šią vasarą visos draugijos 
laikė piknikus. Kai-kurio3 tu
rėjo parsikvietusios kalbėtojų 
ii Chicagos. 
Paskiausia Rugpjūčio 15 die

ną laikė pikniką Custerlo pa
rapija ant Round Lake. Para
pijiečiai pasirūpino Lietuvos 
tėvynės reikalais. Kalbėtojas 
buvo p. A. M. Račkus, kuris 
šią vasarą laikė savo vaka-
cijas mūsų kolonijoje. Jis pa
sakė gražią, mokslišką pra
kalbą, kuri ragino branginti 
Lietuvą ir jos turtą. 

Tam tikslui buvo pradėtos 
rinkti aukos. Aukavo šios ypa
tus: 
K Daunoras $5.00 

kongresas yra jubilėjinis 10-
ties metų. 

Atminimui 10-ties metų 
"Ateitininkų" jubilėjaus įkur
tas yra fondas 100,000 auk. 

Jau atsirado Lietuvoje ne
maža asmenų, kurie įmokėjo 
po 1000 auk." Tarp aukotojų 
nesiranda da Amerikos Lietu
vių. Galėtų rastis nevienas, 
kuris 1000 auksinų, lengvai 
savo dolieriais sudaręs, tam 
fondui pavestų. 

Priimti du nauji siaurųjų 
gelžkelių ruožai — tarp Pane
vėžio Kaltinėnų, ir Įlaukė — 
Juodbrodžiai. 

Sutkai. Čia yra susitvėrusi 
nauja parapija. Joje darbuoja
si kun. St. Rauba. Atsigriebs 
šis kampelis, kuris buvo ati
tolęs nuo visokio viešo gyve
nimo. 

LIETUVOS ST. SEIMO 
DARBAI. 

ATSIŠAUKIMAS Į 

Ramygalos, Truskavos, An 
čiškių, Vadoklių, Upitės ir ki
tų artimesnių (apygardų pilie

čius ir pilietes. 
Gerbiamieji:— 

Pereitais laikais mūsų apy
linkės gyventojai neturėjo 
progos kaip įsigyti netik ang-
štesnį mokslą, bet neturėjo 
nei pradinių mokslainių, dėlto, 
kad Rusų valdžia buvo užgy-
nus. Nors vėlesniu laiku ir pa1 

velijo spaudą, bet mokslainės 
nebuvo įsteigtos. Užėjus bai
siai pasaulinei karei, nebuvo 
vilties, 'kad mūsų apylinkės 
gyventojai pradėtų steigti teip 
reikalingas įstaigas. Tečiaus 
kuriems rūpėjo apšvieta, tie 
nenuleido rankų, tik dirbo ne
paisydami visokių kliųčių. 
Štai Ramygaloj įsteigė keturių 
klesų progimnaziją. Jau mo
kinių lanko virš dviejų šimtų. 
Kadangi dar Lietuvos Valsty
bės finansai nekokie, tai pro
gimnaziją reikia užlaikyti a-
pylinkės gyventojams, kuri* 
yra užsidėję mokėti po 25 kap. 

Lietuvos Valstybės konsti
tucijos komisija, parinkta iš 
St. Seimo atstovų, rimtai ir 
rūpestingai darbuojasi. Nori 
išdirbti konstituciją kotinka-
miausią Lietuvos valstybei. 
Tarp kitų konstitucijos punktų 
ypatingą domę kreipė komisi
ją į būdą, kaip Lietuvoje tu
rės būti sudaromas mimstcrhj 
kabinetas. Komisija priėjo 
prie tos nuomonės, jog tinka
miausia bus, kad valstybės 
prezidentas skiria ininisterių 
pirmininką, o tas tveria jau 
visą ministerių kabinetą. Mi-
nisterių kabinetas veikia išvien 
ir atsako visi išvien prieš par
lamentą. Tokio budo laikosi 
beveik visos konstitucijinės 
valstybės. 

V. K. 

SPECIJALIS IŠPARDA
VIMAS. 

Pertaisyti Mitchells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 

REIKALAUJA. 

TĖMYKITE! 
Jieškote pastovaus darbo t 
Mes turime daug dshhų jums 
mūsų fandrėse kaįpo leibe-
riams ir pagelbininkams. Ge
ra mokestis. Ateik į mūsų Em-
ployment Dept. bile dieną. Mes 
norėtume pakalbėti su jumis 
apie tai. 

LINK BELT CO. 
329 West 31th Str. 

AUKSI 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii 

mokesčių 
$45 j mėnesį 
50 „ „ 
55 „ ,, 
€5 „ „ 
75 „ „ 
°5 ,, „ % 
°5 ,, „ 
95 „ ,> 

B. Baibokai 5.00 n u o dešimtinės. Kad palengvi-
M. Zigutis 3.00 
Po 2 dol.: J. Vasiliauskas, J . 

Mockus, D. Butkas, M. Gri-
cutienė. 

pasakė puikią prakalbą. KMkia P o | 1 5 0 P Lialadinas. 
pažymėti,, kad jis moka pui
kiai orientuotis ne tik Lietu
vių istorijoje, bet lyginai ir 
šiandieninėje jos politikoje, 
apie ką jis ir kalbėjo apie 
porą valandų. Bet tos dvi va
landos prabėgo taip greitai, 
kad 

Po 1 dol.: F. Marcinkus, P. 
Bagdonas, P. Lukuševičius, J . 
Minutas, F. Sajus, J. Liškevi-
cius, A. Kiedis, M. Litwaitis, 
A. Gitainis, K. Wirkutis, J . 
Paulekaitis, A. Zakaras, J . 
Malakaitis, J. Svelnis, P. BmV 

rodos kalba tęsėsi t i k | t a g j p_ L a p e n a s > P . Bačkaus-
kokios pusės valandos. 

Perėjus (kun. Vilimui iš 
praeities Lietuvos istorijos į 
dabartinę politiką, ir prisime
nant apie šiandienius Lietu
vos vargus, ypač senelius ir 
našlaičius, kurių yra ne mažas 

f skaičius, sustojo kalbėjęs. Ta
da kun. Cibulskis, vietinis kle
bonas, paragino, kad Dayto-
no Lietuviai nebūtų be jausmų, 
bet pasigailėtų tų senelių ir 
našlaičių, kurių ne daug kas 
gali Lietuvoje sušelpti, ir kad 
kas gali čionai paaukotų 
jiems. Ir suaukavo, nes aukų 
surinkta daugiaus dolierių, ne
gu buvo ypatų laike prakal
bų! Vargiai katra kolonija 
v i r š į s * š į I ) a y t o n o L į e t u v i i j 

duosnumą. Lai Viešp. Dievas 
jiema užmokės! Aukavo se
kančios ypatos: 

Po $5.00 dol.: J. Muraus-
kis, K. Galdikas, A. Vanagas, 
S. Grinceviče. 

Po $2.00 dol.: K. M. C, V. 
Birbalas, J. Alinakas, P. Va-
lušėnė, A. Ardžius, J. Šlapi
kas. 

Po $1.00 dol.: M. Griniūtė, 
I. Kazlas, K. Žukaitis, A. Pa
lubinskas, A. Macijauskas, J. 
Kavaliauskas, V. Štreimikis, 
A. Aržolaitis, S. Klemanskis, 
P. Raškeviče, K. Vareikėnė, 
P. AndriuŠka, K. Balsis, A. 

Kas. 
Po 50c, A. Linkevičius, K. 

Puisis, K. Žvirgždas, P. Bu-
tienė, J. Grigutis, J . Lapenas, 
W. Kuras, B. Apalskis. 
D. Baibokas : 46c. 
J. Pečkonis 40c. 

Po 25c, R. Lasauskienė, T. 
Binkienė, O. Rakauckaitė, S. 
Dieringis, J. Tamashauskas. 

Viso labo : . . . . $48.01 
Mes dadėsim ir pasiųsim 

$50.00 į Lietuvos R. Kryžių 
Lietuvoj. 

IŠ LIETUVOS. 
žinių žinelės iš visų kampų. 

Kaunas. Kauno miesto Ta-
įyba Lietuvai svetima. Dau
giausia joje narių Lenkų ir 
bolševikų. Kažin kur Lietu-
v ml,; Ar jie miega, ar nedrįsta 
4 'ponams'' kelio $ užkirsti į 
'* poniškas'' vietas. ' 

Kuo Rugpjūčio 1 d. Š. m. 
Kaune turėjo bufci "Ateiti
ninkų" kongresas. Prie '"At
eitininkui priguli Lietuviai 
katalikai augštųjų mokyklų 
studentai ir vidurinių mokyk
lų moksleiviai. Kongresas tu
rėjo tęstis visą savaitę. SŽy-
mųs Lietuviai katalikai mok-
slavyriai skaįtys kongrese 
paskaitas ir referatus. Šiįrl 

nus jiems užlaikyti ir padi
dinti progimnaziją, yra rei
kalinga mūsų amerikiečių pa-
gelba. Čia paduodame jųjų at
sišaukimą, prisiųstą kun. Da-
niunui: 
Gerbiamas Kunige:— 

Ramgalos Valsčiaus Komi-, 
sija kreipiasi prie Gerbiamų
jų ramygaliečių ir apylinkės, 
kad parinktumėt del statymo 
progimnazijos Ramygaloje au-
kij, po Ameriką, nes tokios 
triobos reikalauja daug pini
gų, o mes rinkdami nuo de
šimtinės po kaimus greitai 
reikalinga nesurinktume — 
Tamstų gi paželpa del mūsų 
gali būti ir greita ir gausi ir 
mųs darbą sparčiai pavarytų 
pirmyn. 

Pirm. Kun. Kleb. Kiznis, 
Pirm. Pag. P. Šegamogas, 
Sekr. K. Krotkus, 
Ižd. K. Kasiulis, 
Narys J. Juška, 

VII—11 d. 1920. 
Ramygala. 

Perskaitę šį atsišaukimą ma
lonėkite apsvarstyti rimtai ir 
kiek mes galėsime prisidėti 
p r i e u ž l a i k y m o i r p a d i d i n i m o 
Ramygalos progimnazijos. Tuo 
tikslu yra šaukiamas susirin
kimas, Nedėlioję, Rugpjūčio 
29 d., 1920, M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 West 23rd st. 
Chicago. Pradžia 4 vai. po pie
tų. 

Bus kalbėtojai, kurie išaiš
kins svarbumą bei naudingu
mą mokslainių. 

Įžanga visiems liuosa. 

Kviečią Kun. P. Daniunas, 
J. Krotkus, 
J. Valonįi t 
Z. Balčikonis, 

J. Žukauskas, 
A. Valonis. 

Kaina Įmoki ( 
$900 $350 
1000 4t»0 
1200 500 
1400 600 
1600 700 
1800 900 
1800 800 
2000 . 900 

Nuošimčio nereikia mokėt Mortga-
ge nereikia mokėt, Charges nereik 
mokėt Insurance. 

Kiekvienas karas yra inftiurintas 
nuo ugnies ir vagiu 80 nuoSimti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka
što jums. 

Tavo seną karą (ne senesnj 
kaip 1912) paimsime j mainus at-
skaitliuodami jo vert<£ kaipo dalį j -
mokesėio. , 

Visi Pertaisyti Micheltt turi ta pa
čią gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

2328 2 Salerrooms 2334 
Michigan Ave. Mi:higan Ave. 

PIGUS PARDAVIMAS. 
Ant pardavimo nedidelė ramiUKė Iš
viso S akeriai, galima, laikyti karvę, 
kiaulių, vištų 1r prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas. 

Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, taippat ir daržovės ir pieną. Yra 
stuba su 6 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viors-
tas j miestą, žemė visa lyfj kaip 
stalas, čionai viskas auga, uogos ir 
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir 
kiti reikalingi dalykai. Čionai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurie turi 
lotus nusipirko galima pirkti lotus 
ir būdavot!.* 

Kas norėtų prie daikto nusipirkti 
lotų pardusiu labai pigiai ir da pa-
barguosiu, ta vieta netoli nuo Pitts-
burgho, ant trūkio tiktai 60c. i Pitts-
burghą. 

Priežastis pardavimo savininkas y-
ra siuvėjas ir turi biznį mieste ir 
negali apžiūrėti žemės užtat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per 
2 dienas Rugsėjo 5, 6, ir 7. Kurie 
manote pirkti atvažiuokite ir galėsite 
nusipirkti žemės labai pigiai, arba 
kas norės galės nupirkti visą farmą. 

MI&KIS, 
275 Park Ave, Clalrton, Penna. 

REIKALINGI LEIEERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

\ 

i 
NUPUOLĖ 
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REIKALINGI 
Darbininkai į šapą ir į mol-
ding (liejimų) skyrius. 

Darbas pastovus. • 
CRANE COMPANY 

Employment Departments 
40th St. & South Kedzie Ave. 

Or 
15th and Canal Street 

* — — % 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Caual 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

••MiumifediMiiititiittitttMMiiflMlM mr' 

REIKALINGI 
į 

Anglių mainieriai. 
Kentucky ir West Virginijoj, geros 
algos mokamos. Atsišaukite. 
30 8. Canal Str. 

2-ras lubos. 

REIKALINGI. 
Rankų šrubų mašinų ope

ratorių. 

Roth Mfg. Company 
1600 South Kilboum Ave. 

REIKALINGI. 
Leiberlai 50 mokintis molding 61c. 

\ valanda. 9 valandas dienoj. Savaiti
nę mokestis. Po trumpo laiko duo
dama plece work. Brackingin vyrai 
gali padaryti nuo $8.00 iki $10.00 
piece work. Pastovus, darbas 6 die
nas savaitėj, ši vieta randasi Chica-
goj. Atsišaukite Employment De
partment. , 

68 W. Harrison Street. 

/ REIKALINGI. 
Leiberiai mokintis "molding" Chi-

cagoj, 61c. -į valanda 9 vai. J dieną. 
6 dienos savaitėj. Darbas pastovus. 
Po dviejų savaičių pamokinti vyrai 
uždirbja po $10.00 į diena. Turi 
gyventi ant West Slde. Atsišaukite 
Employment Bureau. 

68 \V. Harrison Str. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasiunčia 
daugiausia auksinų už dolierį. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pristato 
greičiausiai pinigus į Lietuvą, nes Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė jau turi leidimą Lietu
vos valdžios pinigus persiuntinėti. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė tiek iš
moka auksinę kiek siuntėja nuperka ir ne-
atskaito Lietuvoje už siuntimo kaštus. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė garan
tuoja visiems už siustus per ją į Lietuvą pi
nigus. ę 

Lietuvos Atstatymo 
Bendroves 

•» H 

REIKALINGAS SALESMONAS^ 
$50 iki $60 į savaitę. 

Turi būti greitas ir apsukrus. Nie
kados ant marketo šie dalykai nebu
vo pardavinėjami. 

Atsišaukite — 8 ryte iki 5:30 va
kare. 

35 YVot 63rd Str. Room 412 
Mcrrick: Building 

' 

ANT PARDAVIMO 
Business (soft drinks) su visu Bldg. 
ant pardavimo. Geroj vietoj arti fab
riko aUBišaukite. 

P. GIE1>MAN 
1 3 3 4 S. 52i i . I A v e . C i c e r o , III. 

ANT PARDAVIMO 
Tuojaus parsiduoda moderniškas 

namas dviem 'pagyvenimais. Vande
niu apšildomas, yra elektra ir ga-
zas. Stovi dailioj vietoj, šžflimais šv. 
Kazimiero vienuolyno, arti didelio 
parko. 

Ka» nori įsigyti puikią, vietą, tegu 
kreipiasi adresu: 

VINCENTAS KLIMAS, 
2554 West 69 Str. Chicago, 111. 

.ATYDA 
—ieškantiems pastovaus dar
bo su geru mokesčiu ir bonus, 
atsišaukite gatavi prie darbo 
WESTERN-FELT W0RKS, 
4115 Ogden Avenue, arti 22ros 
ir Crawford. 

S 
S 
m 
m 

iadien yra Žemiausias 
-

) Tuojaus visi kreipkitės persiuntime pi
nigų, o vieną kartą gavę patarnavimą — vi
suomet jo pas mus ieškosite. 

: 

s 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti 
išgauti pasportus ir" parūpina laivakortes; at
keliavusiems į Nevv Yorką keleiviams koge-
riausiai juos priima ir palydi į laivą. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pagelbsti 
pasipirkti įvairių šalių pinigų. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė padirba 
visokius rajentalius raštus; padaro **dover-
nastis" ir kitokius dokumentus. 

vus namas ir ofisas: , 
*" 

. 

PARSIDUODA 
labai pigiai 5 rūmu namelis, su 2 
lotais naujas, dar nepabaigtas,, bet 
savininkas pabaigei nes savininkas 
nori greitai važiuoti Lietuvon. Prie
šais Marąuette Parka., 

6025 So. California Ave. 

PIRKITE KAEtS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.8.). 

J 

REIKALINGA 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje y-

ra reikalingi darbininkai mokanti 
taisyklingai Lietuviška^ rašyti ir ga
linti vartoti rašomąja 'mašina. Kreip
kitės, J Atstovybę laiškais savo ran
ka rašytais, nurodant: lyti, amžių, 
m o k s l ą , patyrimą. . K o k i a s k a l b a s ž l -
not, Jcokiu greitumu ir ant kokios 
mašinos rašot, kiek algos tikitės ir 
tt. Pastovi vieta — gera alga. Ke
lionės lėšos j Washingtona bus ap
mokėtos. 
. .Adresuokite: 
REPRESENTATIVE OF LITHUA-

NIA IN AMERICA, 
70S — 15th Street, H. W. 

Washington, D. C. 

ANTJARDAVMa 
ANT PARDAVIMO 

gera kampinė grosernė, Lietuvių ap-
gyventoj vietoj. ' 

2058 S. Law Ave 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis namas su lotu 1 namas 
2 pagyvenimai su bizniu antras ma
žas mūrinukas1 užpakalyje. Atsišau
kite: 

2189 W. 22nd Plaoe. . 

• • 

B 

S 

DEVELOPMENT 
CORP. 

' 

294 Eighth Ave., Cor. 25 St 
' NEW YORK, N. Y. 

Korporacijos Ofisas: 

1712 Washbgton Street 
Wilmington, Del. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i g 
-
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

^ 

"" Penktadienis, Rugp. 27 d., 
šv. Juozapas Kalasantas. 

Šeštadienis, Rugp. 28 d., 
Šv. Augustinas, vysk. dak. 

. i 

DIDŽIAPELNIAI BUS PAT 
RAUKTI TEISMAN. 

DAR APIE TUOS NELAI 
MINGUOSIUS .SVAIGALUS. 

/ . — ! — 

Agentai giriasi apie didelius 
laimėjimus. 

Dažnai angliški laikraščiai 
praneša žinių, kad visokios rū
šies daržovės atpingančios ir 
žmonėms reikia pasidžiaugti. 

Laikraščių pranešimai gra
žiai nuskamba. Bet žmonės iš 
to neturi jokios naudos. Nes 
krautuvininkai posenovei plė
šia žmones, imdami augštas 
kainas ne tik už daržoves, bet 
ir už visus kitus valdomus 
produktus. ,-- i? -"Ji 

Miesto tarybos pragyvenimo 
pabrangimo reikalais komite
tas nusprendė patraukti tie-
son firmą Lambrakes & Kou-
ris, 1068 Argyle gat. Nes tos 
firmos krautuvėje žmonės bai
siausia plėšiami. 

Pav., orendžius perkant ten 
žmonės kiekvienam moka 9 
centus. Tuo tarpu firmai vie-

i nas orendis dtšieina truputį 
daugiau 4 centų. Tad firma 
padaro 143 nuoš. pelno. 

Taip yra ir su kitais daik
tais. Taip yra ir visose kito
se krautuvėse, ne tik pas tuos 
čia paminėtus Graikus. 

Didžiapelnių nesotumas pa
brangina pragyvenimą. Tokius 
krautuvininkus reiktų pamo
kinti. 

Neužmiršk atsilankyti į 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RŪGS. (Sept.) 6 d. 
National Grove, Riverside, 
IU. 

CHICAGO. ILL. 

Iš darbininkų veikimo. 

Chicagoje probibicijiniai a-
gentai krikštauja. Jiems pavy
ko susekti ir suareštuoti gau
ją svaigalų importuotoju. Su
areštuota keliolika žinomų. I r 
sukon fiskuota, sulig agentų 
tvirtinimo, daugiau $200,000 
vertės visokios rųšies svaiga
lų. 

Tie svaigalai buvo p-i vežti 
Cbicagon iš kįtur. Jr aną dieną 
iškraunami iš geležinkelio va
gonų ties Canal ir Clinton gat. 

Sulig pasakojimų, agentai 
ilgas laikas darė tyrinėjimus, 
is kur ir kaip svaigalai plau
kia Cbicagon. Pagaliaus su
sekta. 

Geležinkeliu svaigalai buvo 
vežami su suklastuotais leidi
mais, taip kad nebuvo galima 
agentams prisikabinti. 

Išpradžių suareštuota dvy
lika žmonių. Iš jų keli yra 
Lenkai. 

KOVA SU TELEFONŲ KOM 
PANIJA. 

LAIMĖJO DIENINIAI ANG-
LEKASIAI. 

Padidinta jiems dienoje $1.50. 

Illinois anglekasyklų opera
torių ir anglekasių atstovų 
bendroji iš 16 žmonių komisi
ja pagaliaus sutiko dieniniams 
kasyklų darbininkams padi
dinti užmokestį. 

Darbininkai reikalavo $2.00 J0S- -• 
dienoje daugiau. Komisija nu- R E Z T G N U O J A BELGŲ KA-
tarė duoti $1.50. ^ 

Tad su šiandie dieniniai ka-

AVestern Electric kompanija 
turi išradusi ir galinti padir
bdinti prietaisą, su kuriąja 
telefonų kompanijai mieste 
nereiktų užlaikyti prie telefo
nų merginų. 

Paminėta kompanija pasių-
lo miestui įvesti tas prietai
sas, nes tuomet telefoninis pa
tarnavimas žmonėms pigiau 
atsieitu. / 

Miestas šiandie kovoja prieš 
telefonų "kompaniją už padidi
nimą ratų. Tad miestui pagel-
boii ateina "YVęstern Electric 
kompanija. Šitai kompanijai 
miestas prijaučia bi tik suklu
pdyti aną kompaniją. 

Visi tie reikalai aptariami 
State Public Utilities komisi-

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskritys laikė ne
paprastą prieŠmetinį susirin
kimą sekmadienyje, Rugpjū
čio 15 d., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Atstovo 
iš kuopų atsilankė daugiau ne
gu paprastai. Ir jų ūpas bu
vo geras#/ t 

Pirmininkas Aleksis Kren-
cius atidarė susirinkimą su 
maldą. Tuoj ir pradėjo rupin-
ties sumanymais del seimo. 
M. Mažeika pateikė dienotvar
ke, sulig kurios ir pradėta 
svarstymai. 

Plačiai pakalbėję apie savo 
organizacijos įgytą naują na
mą, išnešė sekančią rezoliuci-
j a : 

Lįet. Darbininkų Są-gos Cbi-
cagos Apskričio susirinkimas 
laikytas Rugp. 15 d., Chica
goje, apsvarstęs L. D. S. Na
mo Fondą, sutarė, kad seimas 
paragintų Centro valdybą la-
bjaus pildyti savo pareigas, 
kas neatsakančiai buvo daro
ma ligšiol, būtent, plačiaus Į-S. kp. užsiprenumeruotų 
informuoti mūsų visuomenei 
apie tą fondą, varyti smarkes
nę agitaciją po kuopas ir nu
rodyti seimo nutarimą, kad 
tai jos gali tapti organizaci
jos garbės nariais aukodamos 
$100 tam fondui. 

i 
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svklose darbininkai už aštuo-
nias dienos darbo valandas 
gaus $7.50. 

Abelnai manoma, kad dar
bininkai tuo bus patenkinti 
ir valstijos kasyklose pasi
baigs ligšiol gyvavusieji neri
mavimai. 

RO MINISTERIS. 

Darbininkams nemažai pri
sieina .pavartoti visokių prie
monių del iškovojimo didesnio 
užmokesnio už darbą, idant 
pagerinus savo gyvenimą. Tei
sėta ir plačiai darbininkų 
naudojama viena priemonė y-
ra tai s treikas. Ši, kaipo dar
bininkų organizacija ir turi 
streikų fondą, iš kurio Šel
pia vargingoje padėtyje esan
čius streikierius narius ir da
žnai nenarius. Prieš kiekvieną 
seimą iškyla vis visokie klau
simai apie tą fondą. Chicagos 
Apskritys šiame susirinkime 

hIŠ SANITARIUMO PRAŠĄ 
LINTA 10 PACIJENTU 

Iš Ed\vards džiovininkų sa-
nitariumo, Napervillėj, praša
linta dešijnts pacijentų -— 7 
jaunos moterys ir 3 jauni vy
rai. 

Tas, sakoma, padaryta todėl, 
kad jie nepaklausę, įstaigom 
perdėtinio. Tuo tarpu įstaigo
je turi but palaikoma pride
ramoji drausmė. 

Kai-kurie prašalinti labai 
pagauti džiovos ligos. 

Brusselis, Rugp. 27. — Po 
• • y v . v * • « • • • 

atliktos audijencijos pas ka rą - , l r jsnese ^ią rezoliuciją: 
lių Albertą karo ministeris 
gen. Janson pranešė, jog jis 
pasitraukiąs iš užimamos vie
tom. Kabinete pakilo krizis. 

IŠ TOWN OP LAKE 

AREŠTUOJAMI AUTOMO
BILISTAI. 

• Lincoln parke išnaujo su
areštuota daug automobilistų 
už neturėjimą prie* automobi
lių reikalingų šviesų važiuo
jant vakare. 

Šiais laikais be šviesų va
žiuojantieji automobilistai a-
reštuojami tik parkuose. Bet 
areštavimų įsakymas gali pra-
plisti po visą miestą. 

Pranešimas. 
Gerbiamų atstovų arba. de

legatų iš Šv. Kryžiaus parap. 
draugijų meldžiame susirinkti 
penktadienio vakare 7:30 27 
d. Rugpjūčio į bažnytinę sve
tainę 46 ir So. Wood gatvės 
pasitarti apie bazarą kuris yra 
rengiamas parapijos naudai. 

Kviečia 
* 

Komitetas. 

MARŠRUTAS. 

L. D. S. Chicagos Apskri
tys savo susirinkime Rugp. 15 
d., /Chicagoje, sutarė, kad L. 
D. S. streikierių Fondas pasi
liktų šioje organizacižoje to-
kis kaip, ir buvo iki šiol. 

ĮCaipo plati organizacija ir 
turinti kuopas po visas dalis 
šio kravšto, ir nestebėtina, .kad 
iš Centro paeitų šiokia tokia 
betvarkė. Bet skundų ant 
centro iš kuopų kyla daugiaus 
negu butų galima, kad ir ši-
tokiai organizacijai. I r Cen
tras į kuopų nusiskundimus 
atydos neatkreipia. Todėl šis 
apskritys nutarė, kad visos 
šios apylinkės kuopos surašy
tų visus savo nusiskundimus, 
įrašant laiką, vietą, su kuomi 
ir dėlei ko turi nusiskųsti ant 
Centro ir pasiųsti tuos "skun
dus į Liet. Darbininkų Są-gos 
seimą, kuris įvyks Rugp. 31 
ir Rūgs. 1 d., š. m., Waterbų-
ry, Conn., ant seimo rengėjų 
nurodytos vietos. Seimas tu-

BRIGHTON PARKE. rėdamas medžiagą po ranka, 
Pėtnyeioj Kugp. 27' d. 7:30 v. gal ir galės tart i kokį žodį į 

Centro valdybą. 
Dažniausiai, koks^ seimas 

atsibuna, toksai seka ir orga
nizacijos veikimas. Užtat jei 
norime, kad organizacija gy-

Šis maršrutas yra surengtus 
hv A. L G'-vieiunui tikslu pa
aiškint Amen k. .s Lietuviams Lie
tuvos ekoni Uiii gtov/. 

'Bus aišk'n m,i ar y n rctKalas 
važiuot Amerikos Lietuviams j 
Lietuvą ? 

v. 4535 So. Rockwell St. F. Du-
browskio ir V. Stiklio svet. 

CICERO, ILL. 
* Subatoj Rugp. 28 d. 7:30 v. v. 

J. Neffo svet. 1500 So. 49th Ave. 

Ar jau turi tikietą 
"Draugo" pikniką RŪGS. 
(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, III. 

Viršminetu apielinkių Lietuviai vuotų ir plėtotusi, turime žiu-
1 nepraleiskite progos neišgirdę šių rėti, kad jos seimai ją prie 

svarbių prakalbu. 
Kviečia L. A. Rūbą Jšdirbimo 

B-vė. 

to vestų. Paskutiniai du sei
mai, laikyti kartu su A. L. E. 

(Apg.). | Federacija, nebuvo panašaus 

į pirmesniuosius atskirai nuo 
Federacijos laikytus, nes savo 
dvasia, nei atstovai, nei laiko 
tiek neturėjo. Taigi, į tai at
sižvelgiant šis apskritys ir i-
nešė sekančią redoliuciją: 

Kaftangi seimas yra organi
zacijos viršiausia valdžia, įs
taiga. Kadangi nuo seimo pri
klauso gerovė pačios organi
zacijos. 

Kadangi praeiti L. D. S. 
seimai laikyti kartu su A. L. 
R. K. Fed. pasirodė stokuo-
janti laiko ir pertat negalinti 
tinkamai apsvarstyti plačiaus 
ir svarbius organizacijos rei
kalus, todėl nutarta, vienbal
siai, kad sekanti šios organi
zacijos seimai butų laikomi at
skirai nuo A. I* R. K. Fede
racijos. 
Sunku yra chicagiečiems vis 

važiuoti j tolimus rytus, kur 
organizacijos seimai vis būva 
laikomi. Kitas dalykas, tai 
seimai išjudina vietinių žmo
nių dvasią. Cbiagieč.iai norė
tų, kad koksai vienas seimas 
jiems tektų. Jei jau tas nega
lima, tai kad nors jau netoliau 
butų laikomas, kaip Clevelan. 
de, Ohio. Tokį šis Apskritys 
ir nutarimą padarė. 

L. D. S. 29-ta kuopa (Bri-
dgeporto) labai puikų suma-|= 
nymą padavė apskričiui aps
varstyti, kad kiekviena L. D. 

po 
nemažiau, kaip vieną prenu
meratą mūsų organo "Darbi
n inko" kokiam » Liet. Darbo 
Federacijos skyriui Lietuvoje. 
Užprenumeravimą galėtų 
tvarkyti L. D. S. Centras A-
merikoje su Liet. Darbo Fe
deracijos Centru Lietuvoje. 
Galėtų ir pavieniai nariai už
siprenumeruoti Liet. Darbo 
Federacijos skyr. "Darbiam-
ką." 
Susirinkimas šį sumanymą 
vienbalsiai užgyrė, nes prama* 
tė kiek dvasios ir energijos 
Lietuvos kri'kšč. dem. šitas 
amerikiečių lietuvių darbinin
kų rupesnis ir atjautimas. 

Kad jau pasaulio darbinin
kai, kurie skiriasi tautybe ir 
tikėjimu, jau aiškiai eina prie 
vienodinimo darbo, pradeda 
rišties, taigi L. D. S. nariai 
būdami bendros tautos sunais 
ir dukterimis su Lietuvos Dar 
bo Federacijos nariais, veik 
vienodus turėdami ir obalsius, 
kodėl nega l i sue i t i j a r t i m e s n i 
kontakte ir paduoti vieni ki
tiems ranka bendrame darbe? 
Taigi šis susirinkimas ir išne
šė sekančią rezoliuciją: 

L. D. S. Cricagos Apskri
čio susirinkimas laikytas Ru-
gpj. 15 d„ Ghicagoje, maty
damas bendrumą terp Lietu
vių Darbininkų Sąjungos ir 
Lietuvos Darbo Federacijos, 
vienbalsiai sutarė, kad L. D. 
S. seimas išrastų budus kaip 
užmezgus artimus ryšius su 
Lietuvos Darbo Federacija. 

Šiuomi rezoliucijos i r užsi
baigė. Pradėjo svarstyti kaip 
pasinaudojus proga netikėto 
atsilankymo kun. A. Vilimo į 
Chicagą. kuris gerai supranta 
darbininkų reikalus. Išrinkta 
komisija, kurion įėjo: Aleks. 
Krencius, M. Mažeika ir V. 
Jodelis, kad pasikalbėjus su 
gerb. Eun. Vilimu ir ar kar
tais nebūtų galima surengti 
prakalbų maršrutą šioje apy
linkėje. 

Šiuomi ir susirinkimas jau 
tapo užbaigtas. Pirmininkas 
atkalbėjo maldą ir atstovai iš
siskirstė po tiek nuveikto dar
bo. Pf. 
Red. prier. Mes nežinome ar 

L. D. S. Centras yra ištįesų 
kaltas, ar tik pasidarė nema
lonus nesusipratimas. 
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Labai Svarbus Pranešimas! 
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1. JEIGU siunti pinigus į Lietuvą siųsk pe r 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-
v * • ' v i • • I I * * 

ziai išleis | kelionę. 

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

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

s 

S 
s 
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Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, McL 
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I Važiuok į Lietuvą per Liepojų! | 
55 mm 

= ^ Mūsų Didžiausia Garlaiviu kompanija padarė sutarti su Baltujun Juru kompanijom ga- = 
r benti pasazierius per anglija į Liepoju. Nebus nei kokiu keblumu tikieto iš duodama į Lie- -
~ pojų. Kaina $135.00 per Yandenį. Š] kompaniją turi geriausius Laivus pasaulij kaiptai "Mau- = 
= ritama "Aųuitania Imperator." §ie laivai per per plaukė marės į 6 dienas. Vietinis agentas = 
s s 

| A. DARGI S, 726 W. 18th Street, Chicago. f 
= Siunčiame pinigus į Lietuva parduodame Draftus, Lietuvos atstovai sako važiuokite j = 
r Lietuva per senus agentus. Dergi* Seniausis Chicagoje. • # E 
Tiiii i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iffi i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i ieiii i i i i i i i i i i i in iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti i i i i i i i i i i i i ifitii i i i i ifi i i i i i i isiiiffii i i i i i i i i iuiiiitiT 

Telephone: Tardą C«9S 
-7* 

AKUšERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių Ilgose; ru-
p€Btin*ai pritto. 
rtu ligone Ir kūdi
kį laike Ilgos. 

SS56 Bo. Halstcd St., Chicago, DL 

b.MIIKIfIIIISIIIIIIIIIIIflllllllllllllIIIIIIIIIIIIIlllllllllilfl!lllllilltlllliSIvtlllltlllllltllMIIIH-:£ 

| PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! § 
3 šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuviu Visuomenei, kad šiomis 55 
'-_ dienosią atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentu- s 
z- ra, po vardu IJUiuanian Marinė Forwarding Co., kurios tikslas E 

yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelbos savo E 
pi minkius Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgo'mų datg- E 

j tų. pinigų ir tt. « ^ S 
Su visokiais reikalais 1:°.3 link persiuntimo gei informaeijis mel- E 

! džiame kreippties ant šio adreso: 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL - ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda . 
Laivokortes 

NOTARU CAAS 
800 W. 35th Str. Chicago, IU. 

Telephone Soulcvard g 11 \ 

į LITHUANIAN MARINE FORWARBTNG CO.. E 
= 203 West 33rd Sir.. N e w York City. § 
S — 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiiiriiiiiiiiiiuiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiinmiiniiiR 
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DR. G. M. GLASER . 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-
^^^ niškų Ugų. 
OFISO VALANDOS: Nuo U ryto 
lkl t PO pietų, nuo C iki 8 valau 
da vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po plet. 

Telefonas Yards 187 
— « 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, ne. 

1 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Iš New Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
f 22 Diena Rugsėjo 

Kambarėliai j Bremen nuo $175 iki $200 J Danzig $225. 
, Trečia kliasų Į Bremen $125 JDanzig $185. % 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUSSINIU8 & CO. » 
Gcnerale Vakarine Agentūra ĮOO North La Salle Street, Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 9100 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
VALANDOS: 8—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

- K 

i 

1 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYI>YTOJx\S IR 

CHIRURGAS 
2201 Weet 22nd Street 

Tel. Canal %2 22 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4$88 {j 

MAGDE. "Ak, kaip man nieitigai
vą t Iibandmiau visokiu* matcoĮiwųu, 
trinkimus, muiUivimut — ir risk** tas 
nieko nepagelbėjo mmo tu bjauriu pleis
kanų... Man gama net darosi!" 

MARE. "Na, M kam tau kęst be-
reikalingai! šturek, kokie mano plau
kai graius, švelnus ir iysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUPFLBSt" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyfiuolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 

» plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta. neniežinčią galvos odą? 

R U P P L R S 
panaikina, pleiskanas! Su jomis nereikia keluj mėnesių galvos* 
trynimo: dviejy ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusu, aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu • 

• f. AD. KIC HTCR & CO.. 316-330 Broadw*y. New York 

Turi ką parduoti? Pagarsink'Drauge1. 

\ 


